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สำ�นักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE		
สำ�นักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
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คำ�นำ�
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดำ�เนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๒ ในปี ๒๕๕๗ นี้ และมีการพัฒนา
รูปแบบ กลวิธี การดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด
ภูมิภาค ได้น้อมนำ�โครงการ TO BE NUMBER ONE ไปเป็นยุทธศาสตร์สำ�คัญ
ในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ปั ญ หาพฤติ ก รรมไม่ พึ ง ประสงค์
ตลอดจนเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในกลุ่ ม เยาวชนวั ย รุ่ น ตามบริ บ ทและความ
เหมาะสมของแต่ ล ะพื้ น ที่ ซึ่ ง จากการดำ� เนิ น งานในหลายจั ง หวั ด ประสบ
ความสำ�เร็จอย่างสูง โดยแนวทาง รูปแบบ กลวิธี และปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
ของแต่ละแห่ง ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่ง
ในโอกาสที่โครงการ TO BE NUMBER ONE จะมีอายุครบ ๑๒ ปี
เพื่อให้เหล่าสมาชิกจากจังหวัดเครือข่ายทั่วประเทศ ได้รับทราบความสำ�เร็จ
และนำ�องค์ความรู้ที่มีคุณค่าของแต่ละพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ กรมสุขภาพจิต
จึงรวบรวมตัวอย่างองค์ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานของจังหวัด
TO BE NUMBER ONE  ที่ประสบความสำ�เร็จในระดับต้นแบบ  เพชร ทอง เงิน  
และดีเด่น บรรจุไว้ใน “ความรูแ้ ละความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER
ONE” เล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของจังหวัด
และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE นำ�ไปพัฒนาการทำ�งานในพื้นที่ให้
ประสบความสำ�เร็จต่อไป
กรมสุขภาพจิต
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สารบัญ
คำ�นำ� 					
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
- ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE
ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด จังหวัดระยอง
- ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE
ชมรม TO BE NUMBER ONE  บริษัทพี.เจ.๓๗ พาราวู้ด จำ�กัด
จังหวัดยะลา
- ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE
ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซาบีน่า จำ�กัด (มหาชน)
โรงงานยโสธร จังหวัดยโสธร
- ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE
ชมรม TO BE NUMBER ONE – SSSC บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม
จำ�กัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
- ความรู้ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE
ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สุพารา จำ�กัด จังหวัดพังงา
- ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE
ชมรม TO BE NUMBER ONE เมืองคนดี ซีพีออลล์ ท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
- ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE
ชมรม TOBE NUMBER ONE บริษทั แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิลเซ็นเตอร์ จำ�กัด
จังหวัดราชบุรี
- ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE
ชมรม TO BE NUMBER ONE พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จังหวัดราชบุรี
4
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๕๘

สารบัญ (ต่อ)
ความรู้และความสำ�เร็จ ในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี
(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ ๑)
- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
(ต้นแบบระดับทอง)
- โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน (ต้นแบบระดับทอง)
- โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี (ต้นแบบระดับทอง)
- โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑)
- โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี
(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑)
- โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑)
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑)
- โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑)
- โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี (ต้นแบบระดับเงิน)
- โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต้นแบบระดับเงิน)
- โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๒)
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๖๕
๖๖
๗๓
๗๘
๘๔
๙๖
๑๐๑
๑๐๘
๑๑๔
๑๑๙
๑๓๑
๑๓๗
๑๔๓

สารบัญ (ต่อ)
- โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑)
- โรงเรียนมัธยมศรีสำ�เภาลูน จังหวัดสุรินทร์
(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑)
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑)
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ชมรม TO BE
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ในสถานประกอบการ
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด จังหวัดระยอง

กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา .. เรา ..  ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท
ซูมิโตโม อีเล็คตริกฯ ที่ได้ดำ�เนินงานโครงการและก้าวเดินตามทางอย่างมุ่งมั่น
จนได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ต้นแบบระดับเพชร แห่งแรกในประเทศไทย

แนวทางการดำ�เนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

นับจากวันทีไ่ ด้กอ่ กำ�เนิดชมรมฯ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ได้ก�ำ เนิดชมรม
TO BE NUMBER ONE บริษทั ซูมโิ ตโม อีเล็คตริกฯ ทำ�ให้ทา่ นประธานในสมัยนัน้
คุณคูนโิ อ่ะ โอจิมา่ ได้ตงั้ ปฎิธาน การทำ�งานโครงการว่า การดูแลเอาใจใส่พนักงาน
ของเราอย่างพอเพียง จะสามารถลดผู้ใช้สารเสพติด ลงได้ จึงได้ก่อตั้งและ
สืบสานชมรม TO BE NUMBER ONE และท่านได้ให้การสนับสนุน จนได้
ขึน้ รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น และยุคสมัย ท่านประธานคนที่ ๒ ปี ๒๕๕๓
ถึง ๒๕๕๖ ถือว่าเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองของชมรมฯ   ในความพยายามสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายจนได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน และระดับทอง และจวบ
จนปัจจุบัน ท่านประธาน  คนที่   ๓ ได้สืบสานเจตนารมณ์   จนถึง ณ ปัจจุบัน
เพือ่ พร้อมมุง่ สูต่ น้ แบบระดับยอดเพชร และสนับสนุน ในการสร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ ถ่ายทอดไปยังเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของเรา นั่นคือความมุ่งมั่น  
ของผูบ้ ริหารของเราจากรุน่ สูร่ นุ่ ให้การสนับสนุนงบประมาณ เวลา บุคลากร  และ
สถานที่ ซึ่งเราดำ�เนินงานด้วยหลัก ๓ ก. ทั้งกรรมการ ที่ยังคงเพียงพอต่อการ
ดำ�เนินงาน โดยได้เพิม่ กรรมการชุดใหม่ เพือ่ เข้ามาสานต่องานทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนกองทุน
เราก็ได้มีการระดมทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม   และ
กิจกรรม ใน ๑ ปี  เรามีกิจกรรมมากมาย ครอบคลุมทุกภาคส่วน
8
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อสร้างสังคมยุคใหม่ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีเป้าหมายในการ
ดำ�เนินงาน เพือ่ สร้างกระแส ในการรณรงค์ปอ้ งกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป
โดยผ่านกิจกรรมการให้ความรู้และเนื้อหาของยาเสพติด รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีพื้นที่ในการทำ�กิจกรรมร่วมกัน  โดยใช้
กีฬา ดนตรี และสื่อต่างๆ  เพื่อให้ทุกคนตื่นตัว โดยเราจะสอดแทรกเนื้อหาสาระ
เข้าไปในทุกๆ กิจกรรม ทั้งที่เราจัดขึ้น หรือเป็นกิจกรรมที่ตามวันสำ�คัญต่างๆ  
พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนและเชิดชูคนดีให้ขึ้นมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่
ปลอดภัย และเป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ในการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด ร่วมกับชุมชน  โรงเรียน สถานประกอบการและจังหวัด โดย
ใช้กิจกรรมในการช่วยเหลือแนะนำ� โดยเน้นไปที่สื่อสังคม  ที่เป็นตัวกลางในการ
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆของชมรมฯ พร้อมทัง้ มุง่ สูร่ างวัลเกียรติยศ นัน้ ก็คอื   
ต้ น แบบระดั บ ยอดเพชร แห่ ง แรกของประเทศไทย เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น ว่ า  
เราทำ�งานแบบมีแบบแผน และการทำ�งานที่ดีเยี่ยม ภายใต้หลักการทำ�งานของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

วิธีการดำ�เนินงานและกิจกรรมเด่น
วิธีการดำ�เนิน ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการดำ�เนินงาน ตามยุทธศาสตร์  
๑.  การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึก และสร้างกระแสนิยมทีเ่ อือ้ ต่อการป้องกัน
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 ออกกำ�ลังกาย
วันละนิดจิตแจ่มใส ด้วยเพลงทูบีนัมเบอร์วัน เป็นการสร้างกระแสสู่ภายนอกให้
เครื9อข่ายได้รู้จักมาจนถึง ๑๐ ปี ทั้งปากกาความดีทูบีนัมเบอร์วัน ใช้เผยแพร่ให้
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สมาชิกได้ รับทราบข้อมูลของชมรมอย่างต่อเนือ่ งทุกปี และรถมินบิ สั ทูบนี มั เบอร์
วันสัญจรรถ Mobile ทีม่ ถี งึ   ๒  คัน   ใช้เป็นศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
เคลือ่ นที  ่ ไปยังสถานทีต่ า่ งๆให้คนรูจ้ กั เกิดเป็นเครือข่ายขึน้ ทุกพืน้ ที่ ปฏิทนิ ความดี    
ทูบีนัมเบอร์วัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ ให้สมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ ได้รับทราบ
กิจกรรมในแต่ละเดือน เพื่อสมาชิกที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ในทุกกิจกรรม  
และนวัตกรรมในยุทธศาสตร์ที่  ๑  คือ SEWT TO BE THE IDOL  Seasons ๓
เขาเหล่านีส้ ามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่งและดี  และช่วยรังสรรค์กจิ กรรมใน
ด้านต่างๆ ทีส่ มาชิกและเครือข่ายชืน่ ชอบ  เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายโดยง่าย  เป็นการ
สร้างแบบอย่างและแรงบันดาลใจทีด่ ี ไม่วา่ จะเป็น SEWT TO BE  BBOY , SEWT
TO BE COVER DANCE  SEWT TO BE BAND ในด้าน
            ๒.   การสร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตใจ ให้กบั เพือ่ นสมาชิกในสถานประกอบการ
และเยาวชนในชุมชน จากมุมเล็กๆ ทีเ่ รียกว่า มุมเพือ่ นช่วยเพือ่ น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์ประธานโครงการ เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ
ทูบีนัมเบอร์วัน เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทำ�งานไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด
จนเกิดเป็นกระแสทูบีฟีเว่อร์ขึ้นในองค์กร วันใดที่ศูนย์ปิดสมาชิกจะรู้สึกเหมือน
ขาดพืน้ ที่ ทีใ่ ห้เขาเหล่านัน้ มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน สำ�หรับนวัตกรรมในยุทธศาสตร์
ที่ ๒ คือ ชมรมฯ เล็งเห็นความสำ�คัญ ของสถาบันครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรม
เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๗ เป็นโครงการ
พัฒนา EQ บุตรหลานของสมาชิก เด็กจะเก่งและดี ได้พ่อแม่ต้องเก่งกว่า
จึงจะทำ�การสอนให้ลูกเป็นคนเก่งและดีได้ และเราก็ยังไม่ลืมที่จะมอบทุนการ
ศึกษาปีละไม่ตาํ่ กว่า ๓๕ ทุน ให้กบั คนเก่งและดีของเราด้วย และเพือ่ ความหนักแน่น
ในเรื่องที่ชมรมฯ ของเรา เน้นยํ้าความสำ�คัญของครอบครัว เราได้จัดกิจกรรม
ครอบครัวมีสขุ ได้จากการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยให้ครอบครัวของสมาชิกได้
มีเวลาอยูร่ ว่ มกัน เราค้นพบกิจกรรม Open mine เปิดใจระบายปัญหา เพือ่ เปิด
โอกาสให้ครอบครัวได้หาแนวทาง การแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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๓. การสร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติด เพือ่ พัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่าย ในโครงการตามรอยตะวันสานฝัน
สู่ชุมชน ได้สำ�เร็จครบทั้ง ๔ ภาค บรรลุวัตถุประสงค์ ของเราที่จะให้เครือข่าย
ทุกภาคส่วน สามารถดำ�เนินงานและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้อย่างเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการทำ�งาน ที่จะนำ�ไป
สู่การขยายผลอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อ
เนื่องมี manual go inter ปัจจุบันมี ๕ ภาษา และ TO BE I – book  ให้กับ
เพื่อนสมาชิกเครือข่าย สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้า wabsite www.sumitomotobeno1.net  รวมถึงพันธะสัญญาที่จะเป็นเครือข่ายในการพัฒนาร่วมกัน
โดยจัดทำ�ขึน้ แล้วกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด และเครือข่ายอืน่ การทีเ่ พือ่ นจะไม่ทงิ้ กัน
ชมรมได้เดินทางไปยังชมรมฯ ทูบีนัมเบอร์วัน บ.ลีโอฟูดส์ จ.เชียงใหม่ เพื่อ
เป็น การนำ � องค์ ค วามรู้ที่เรามี ไปปรับใช้กับเพื่อนร่ ว มเครื อ ข่ า ย สั ญ ญาว่ า
จะไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอน
เพื่อให้การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยจัดทำ� 
Webside และ Fecebook ของชมรม ได้รับกระแสตอบรับที่ดี จึงได้ต่อยอด
ด้วยการจัดตั้ง LINE group ชื่อว่า TO BE SOCIAL Friend เพื่อเป็นสื่อกลางใน
การตอบข้อซักถามระหว่างเครือข่าย และเพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ คนรุน่ ใหม่ ได้งา่ ยขึน้           
แต่ปรากฏผลที่ไม่คาดหมาย  คือสามารถตามหาเด็กหายได้ถึง  ๒  ราย  ด้วยกัน
หลังจากที่เปิดศูนย์เรียนรู้ของชมรมฯ ขึ้นในบริษัท เกิดเป็นองค์ความรู้  
เกิดขึ้น  ๒  ส่วนคือ
๑.  ภาพยนตร์ความดี ทูบนี มั เบอร์วนั จัดทำ�ในรูปแบบ DVD เพือ่ แจกจ่าย
ให้กับสมาชิกทั่วประเทศในการศึกษาด้วยตนเอง เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะกับ
ทุกประเภท ตัง้ แต่เริม่ ต้น การเป็นชมรมดีเด่น และต้นแบบระดับ เงิน ทอง เพชร
   
๒. พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ แบบครบวงจรสำ�หรับเครือข่าย เพื่อ
ไม่ให้ประสบการณ์ของชมรมสูญหายไป โดยไม่มคี า่ จึงได้จดั ทำ�ประวัตกิ ารทำ�งาน
ของชมรม รวบรวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจ
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ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
    เจอกันทุกชมรมฯ ในการดำ�เนินงานทั้งในเรื่องกิจกรรมและความ
ร่วมมือต่างๆ เริ่มแรก ชมรมฯรับผิดชอบโดยแผนกความปลอดภัย แต่ก็ไม่ค่อย
ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในตอนนั้นมากนัก เพราะยังขาดการสื่อสารกับ
พนักงาน และยังไม่มีความรู้ในการดำ�เนินงาน ฯ บวกกับในช่วงนั้นสัดส่วนของ
กรรมการไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิก และการแบ่งหน้าทีไ่ ม่ชดั เจน
หลายครั้งที่ความคิดของกรรมการแต่ละท่านไม่ตรงกัน ต้องใช้เวลาหลายวัน
ในการปรับความเข้าใจ  แต่หลังจากลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง  ก็เริ่มจับต้นชน
ปลายได้ และได้รับการตอบรับที่ดีจากพนักงาน โดยการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ชมรมฯ ทัง้ หมด ๑๐๐ % แต่กต็ ดิ ปัญหาอีก ตรงทีโ่ จทย์ทไี่ ด้มาว่า การดำ�เนินงาน
จะสมบูรณ์ไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ในการ
ขยายเครือข่ายไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากเหมือนกัน กับการเดินเข้าหา
เป้าหมายโดยไร้ซึ่งผู้ประสานงานให้ ทำ�ให้ต้องเดินทางขยายเครือข่าย ไปยัง
ภายนอก เปรียบการขายประกันหรือสินค้า ที่ต้องเคาะประตูก่อนได้รับอนุญาต
ให้เข้าไปนำ�เสนอได้ นานเท่าไหร่จนจำ�ไม่ได้ จนหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ทูบนี มั เบอร์วนั ของจังหวัด  ได้ยนื่ มือเข้ามาช่วย  เป็นตัวกลางประสานงาน สถาน
ประกอบการ  สถานศึกษา  และชุมชนที่สนใจให้เข้าไปขยายเครือข่าย TO BE
NUMBER ONE  เมื่อเราประสบผลสำ�เร็จในการขยายเครือข่ายออกสู่ภายนอก
ก็มาเจอปัญหาใหญ่ในการทำ�กิจกรรม คือ ในเวลานั้นคณะกรรมการชมรมฯ
ซึ่งมาจากพนักงานในสายการผลิต และมีอายุที่มากพอสมควร ทำ�ให้การเข้าถึง
สมาชิก ในสถานประกอบการเป็นไปได้ยาก ซึง่ จะต่างจาก สถานศึกษาและชุมชน
ที่ไม่มีปัญหา อะไรเลย จึงเกิดเป็นไอเดีย ในการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่
New Generetion ที่มีอายุอยู่ในช่วงของวัยรุ่น มาเป็นผู้นำ�ในการทำ�กิจกรรม
ต่างๆ ในสถานศึกษา ผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เพราะสมาชิก
ในสถานศึกษา จะมีเอกลักษณ์การดำ�เนินชีวิตช่วงวัยรุ่น และความชื่นชอบจะ
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คล้ายๆ กับคณะกรรมการชุดใหม่ของเรา จึงไม่ยากที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนี้
โดยง่าย เป็นการสร้างพื้นที่ให้สมาชิกภายนอก ได้ออกมาร่วมกิจกรรมและ
กล้าแสดงออก ทำ�ให้หมดปัญหาในการขยายเครือข่ายทุกๆ ประเภท ในเรื่อง
ของกองทุน อันนี้ปัญหาใหญ่ เพราะครั้งแรกที่ได้ทุนสนับสนุนมากจากบริษัท
จำ�นวนแค่ ๕,๐๐๐ บาทเท่านัน้ ซึง่ เมือ่ เทียบกับจำ�นวนสมาชิกจำ�นวน ๖๕๒๓ คน
(ณ พ.ศ. ๒๕๔๘)  ที่จะต้องจัดกิจกรรม  ให้ครอบคลุมงบประมาณจึงไม่เพียงพอ
ต้องมีการหาทางออกในเรือ่ งงบประมาณอย่างโดยด่วน ด้วยการระดมทุน ทัง้ การ
ขายสินค้าทีน่ �ำ มาขายเพือ่ เอากำ�ไร หรือทำ�สินค้าขึน้ มาจำ�หน่ายเองทัง้ ของใช้ และ
อาหาร เพื่อให้ได้มาซึ่งทุนที่หมุนเวียนตลอด พอตั้งตัวได้ รวมทั้งนำ�เงินกำ�ไรที่ได้
ไปฝากไว้ เพื่อใช้ในกิจกรรมในปีต่อๆ ไป

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ
ด้วยระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท
ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้ดำ�เนินงานมาจนถึง
ณ ปัจจุบนั ได้รบั รางวัล ต้นแบบระดับเพชร ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่
แห่งแรกของประเทศไทย และมีความมุ่งมั่นว่า จะก้าวสู่ รางวัล ต้นแบบ
ระดับยอดเพชร อย่างภาคภูมใิ จ  และเหนือสิง่ อืน่ ใด การทีไ่ ด้เห็นเยาวชนของชาติ
ได้เติบโตขึน้ มาเป็นคนเก่งและดี กล้าแสดงออก พร้อมจะเป็นกลุม่ ทีน่ �ำ พาประเทศ
เจริญและก้าวไปข้างหน้า   โดยปราศจากปัญหายาเสพติด นั้นคือความมุ่งมั่น
และความตั้งใจของเรา   ที่จะเป็นหนึ่งในพลังแผ่นดินในการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด ตามพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ ฯ และเป็นหนึ่งในชมรม
TO BE NUMBER ONEทั่วประเทศ ที่จะขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้ก้าวไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด
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ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
         ต้องขอขอบคุณโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีน่ �ำ พาพวกเรามาพบกัน
จนเกิดเป็นครอบครัว ทีย่ งิ่ ใหญ่ขอบคุณเครือข่ายทัว่ ประเทศทีใ่ ห้การต้อนรับและ
ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอด ขอบคุณองค์กรที่ใจดี ของเรา บริษัทซูมิโตโม
อีเล็คตริก ไวริง่ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ทีใ่ ห้โอกาส ให้งบประมาณ บุคลากร
เวลาและสถานที่ ในการดำ�เนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ขอบคุณ
คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่าน ที่ช่วยกันดำ�เนินงาน
มาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี รุ่นแล้วรุ่นเล่า ที่ยังคงมีเป้าหมายเหมือนกัน  
คือ เผยแพร่กิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไป
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ความรูแ้ ละความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE
บริษัทพี.เจ.๓๗ พาราวู้ด จำ�กัด จังหวัดยะลา

แนวทางและหลักการดำ�เนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษทั พี.เจ.๓๗ พาราวูด้ จำ�กัด จัดตัง้ ขึน้
เมือ่ ปี ๒๕๔๖ วัตถุประสงค์เพือ่ รณรงค์ให้พนักงานในบริษทั ฯ และชุมชนใกล้เคียง
ห่างไกลยาเสพติด กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำ�นึกว่าการเอาชนะยาเสพติดเป็น
หน้าทีข่ องทุกๆ คนทีต่ อ้ งร่วมมือกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้แนวทางการใช้เวลาว่างสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ พนักงานและชุมชนใกล้เคียง  เน้นการมีจติ อาสาด้วยความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม

เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของพนักงาน

วิธีการดำ�เนินงาน

ชมรมฯ ได้เปิดรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งภายใน
บริษัทฯ และได้ขยายเป็นวงกว้างสู่สถานประกอบการและชุมชนใกล้เคียง เพื่อ
สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้เข้ามาทำ�
หน้าที่บริหารจัดการงานของชมรม ในปีแรกที่ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
ชมรมฯ ต้องต่อสู้กับอุปสรรคหลายอย่างเพราะพนักงานยังไม่เข้าใจในนโยบาย
ของชมรม ชุมชนไม่เปิดใจยอมรับ ชมรมฯ ได้ศึกษาค้นคว้าหากิจกรรมที่จะ
ชักจูงให้พนักงานหันมาสนใจและทำ�ความเข้าใจ อุปสรรคเหล่านี้กลับเป็นจุด
เริ่มต้นให้คณะริเริ่มและสร้างสรรค์โครงการต่างๆ โดยยึดหลักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ มองเห็นคุณค่าของตนเองเกิดความภาคภูมิใจ อันจะเป็นหนทาง
ห่างไกลยาเสพติด โดยสร้างแรงดึงดูดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
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กิจกรรมต่างๆ ชมรมจะเน้นถึงหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นเรื่อง
สำ�คัญ เพราะการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรม ดำ�รงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนในขณะนี้
คือการทำ�ให้สมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจมากที่สุด ภายใต้สถานการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างสรรค์กิจกรรมต้องคำ�นึงถึงความ
เหมาะสม และความปลอดภัยของสมาชิกเป็นเรื่องแรก และเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐ ที่ต้องสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจึงจะเน้นไปที่เรื่องกีฬา การรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ การเป็นผู้ให้และเสียสละ การสำ�นึกรักบ้านเกิด ความสามัคคีใน
หมู่คณะ ทุกกิจกรรมที่เสร็จสิ้นลงจะมีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิก

กิจกรรมเด่น
กิจกรรมเด่นและเป็นความภาคภูมใิ จของชมรม TO BE NUMBER ONE
บริษัทพี.เจ.๓๗ พาราวู้ด จำ�กัด คือการอุทิศเวลาว่างทำ�ประโยชน์ให้กับสังคม
ส่วนรวม จากสถานการณ์ในจังหวัดยะลาที่เกิดขึ้น ชมรมได้ให้ข้อคิดกับสมาชิก
ว่าเยาวชนลูกหลานของเราเองแท้ๆ ที่ก่อการด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะ
ถูกมอมเมาด้วยยาเสพติด วันนี้ ถ้าเรายังนิง่ เฉย ไม่รว่ มมือกันรณรงค์ให้ยาเสพติด
หมดไป วันข้างหน้าเราจะไม่เหลืออะไรเลย จากสิ่งที่ชมรมฯ ได้ปลูกจิตสำ�นึกให้
สมาชิกตื่นตัวหันมาร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปกป้อง
แผ่นดินเกิด จึงต่อยอดสู่การทำ�งานด้านจิตอาสาทุกรูปแบบ เช่น
- อาสาสมัครชุมชนเข้มแข็งเพ็ชรตะวัน
- อาสาสมัครตำ�รวจชุมชน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ
สมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษทั พี.เจ.๓๗ พาราวูด้ จำ�กัด  
สมัครเข้าทำ�งานด้านจิตอาสา จำ�นวน ๑๔๑ คน กลางวันทำ�งานในหน้าที่ กลางคืน
ถือปืนทำ�งานร่วมกับเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองเท่าทีท่ �ำ ได้ และอยูใ่ นขอบเขตทีพ่ งึ กระทำ� 
นั้นคืองานของอาสาสมัครตำ�รวจชุมชน เป็นกองกำ�ลังภาคประชาชนที่ทำ�งาน
16
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ร่วมกับเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมือง สมาชิกของชมรมฯ จำ�นวน ๑๔๑ คน ได้เสียสละเวลา
มาทำ�งานด้านจิตอาสา โดยชมรมฯ ก็ไม่ได้บังคับ แต่ทุกคนทำ�งานด้วยหัวใจที่
พร้อมจะเสียสละเพือ่ ตอบแทนพระคุณแผ่นดินเกิด ทีบ่ อกว่าเป็นความภาคภูมใิ จ
เพราะสมาชิ ก ๑๔๑ คนทำ � งานด้ ว ยหั ว ใจไม่ มี ค่ า ตอบแทน ไม่ มี เ บี้ ย เลี้ ย ง
ไม่มีสวัสดิการใดๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือ แต่..สิ่งที่สมาชิกได้รับคือ  ความ
ภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อคนส่วนรวม และในการทำ�
หน้าทีข่ องกองกำ�ลังภาคประชาชน เอือ้ ต่อการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER
ONE ได้อย่างดี เพราะในจังหวัดยะลามีกองกำ�ลังภาคประชาชนอยู่ ๖,๑๘๐
คน สมาชิกที่สมัครใจเข้าทำ�งานด้านจิตอาสาจะใช้เวลาหลังเลิกงานเดินทางไป
พบปะ พูดคุยกับชุมชนต่างๆ เพื่อชักชวนให้เป็นสมาชิกและตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE เพื่อสร้างพลังแผ่นดินครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อร่วม
มือกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การทำ�งานในหน้าที่ของอาสา
สมัครตำ�รวจชุมชนเหมือนปิดทองหลังพระ ไม่มเี งินเดือนไม่มสี วัสดิการแต่สมาชิก
๑๔๑ คน ก็เต็มใจทีจ่ ะเอาเวลาทีค่ วรจะพักผ่อน ไปเข้าเวร ไปทำ�กิจกรรมมันเป็น
ความสุขของคนที่มีจิตอาสา ความสุขที่คนมีเงินก็หาซื้อไม่ได้
อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่สุดของความภาคภูมิใจ คือใครติดยายกมือขึ้น
ชมรมฯ ได้ปลูกฝังให้สมาชิกทุกคนอย่าได้แสดงอาการรังเกียจหรือดูถกู ผูท้ ตี่ ดิ ยา
เสพติด แต่ให้มองว่าเขาเหล่านั้นคือ ผู้ป่วยที่รอการเยียวยารักษา และเป็นหน้า
ที่ๆ ทุกคนต้องช่วยให้ผู้ติดยา ลด ละ เลิกให้ได้ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับ
ผู้ติดยาในการเข้ารับการบำ�บัดรักษา ปัจจุบันชมรมฯ มีผู้ติดยาเสพติดที่ขอรับ
การบำ�บัด ๒๙ คน รักษาหายแล้ว ๒๓ คน อยู่ระหว่างการรักษา ๖ คน ผู้ที่ได้
รับการรักษาหายขาดชมรมฯ ก็ยังเฝ้าติดยามดูแลอยู่ห่างๆ เพื่อประคับประคอง
ไม่ให้เขาหันกลับไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด ทัง้ การหางาน การอาชีพหรือแม้แต่การ
ให้โอกาสกลับไปเรียนต่อ ให้เขาได้มีที่ยืนในสังคมด้วยความเชื่อมั่นและกำ�ลังใจ
ที่เข้มแข็ง วันนี้ยาเสพติดอาจจะยังเดินทางมาไม่ถึงคนในครอบครัวของเรา
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แต่เราก็อย่าได้ประมาท โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ทุกคนในครอบครัวต้องดูแล
ซึ่งกันและกัน หมั่นเติมเต็มความรัก ความอบอุ่นให้กับลูกหลานเป็นการล้อมรั้ว
ด้วยรัก สร้างเกราะป้องกันยาเสพติด

ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในการทำ�งานใดๆ ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ การดำ�เนินงาน
ของชมรมฯ ก็หนีไม่พ้นปัญหาทั้งจากคนรอบข้างที่ต่างความคิด ทุกคนมีเหตุผล
ของตัวเอง บางครั้งก็เป็นการขัดแย้งกันเองในคณะกรรมการแต่ปัญหาต่างๆ
ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยการยอมรับในเสียงส่วนมาก เพราะปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้งมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันนั้น คือกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
อุปสรรคที่บางครั้งทำ�ให้ย่อท้อด้วยสถานการณ์ของจังหวัดยะลาด้วยชุมชนที่ยัง
ยึดติดอยู่กับความเชื่อเก่าๆ เหล่านี้ คือความท้าทายที่คณะกรรมการต้องผ่าน
ไปให้ได้ วันนี้..เมื่อมานั่งเขียนถึงอุปสรรคที่ผ่านมา วันนั้น..มองว่าปัญหาและ
อุปสรรคเหล่านัน้ มันใหญ่เสียเหลือเกิน แต่..เมือ่ มองย้อนกลับไป กว่าที.่ .โครงการ
TO BE NUMBER ONE จะก้าวเดินมาถึงปีที่ ๑๒ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
พระองค์ทา่ นทรงต่อสูก้ บั ปัญหาและอุปสรรคมาเท่าไหร่ เพือ่ ให้ปวงชาวไทยได้มี
วันนี้ วันทีล่ กู ไทยหลานไทยยิม้ เต็มหน้า หัวเราะเสียงดังด้วยกิจกรรมทีท่ รงวางไว้
เป็นแนวทางให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ดังนั้น ไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้า
จะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไร เราก็จะผ่านไปให้ได้ด้วยแนวทางและหน้าที่
ทีจ่ ะรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามเจตนารมณ์ขององค์ประธาน
เพราะถ้าเราตระหนักว่าเรามีหน้าที่ๆ รับผิดชอบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็จะ
เป็นเพียงฝุ่นละอองที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
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ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ
ความภาคภูมใิ จของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษทั พี.เจ.๓๗ พาราวูด้
จำ�กัด เป้าหมายไม่ได้อยูท่ กี่ ารเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง
แต่อยูท่ ส่ี มาชิกมีความรัก ความสามัคคีและพลังใจในการทำ�ประโยชน์ เพือ่ ส่วนรวม
ภาพของสมาชิกที่มีความสุข มีชีวิตที่สดใสห่างไกลยาเสพติดเป็นรางวัลที่ทำ�ให้   
ชมรมฯ มีแรงใจทีจ่ ะดำ�เนินงานในด้านกิจกรรมให้ส�ำ เร็จและได้ผล เกียรติบตั รและ
ถ้วยรางวัลที่ได้รับเป็นกำ�ลังใจและเป็นความภาคภูมิใจของชมรมฯ ที่จะสานต่อ
ในการดำ�เนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพราะนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่
ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดพลังแผ่นดิน
แม้วา่ สถานการณ์ความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดยะลา จะมีความรุนแรง
ยิง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ แต่ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษทั พี.เจ.๓๗ พาราวูด้ จำ�กัด ก็ยนื
หยัดอยูไ่ ด้ดว้ ยความแข็งแกร่งของโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีว่ างไว้ ปลุกจิต
สำ�นึกของสมาชิกให้มีความรัก ความสามัคคี มีจิตใจโอบอ้อมอารี รู้จักการเป็น
ผูใ้ ห้โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน มีความเสียสละความสุขส่วนตัว เพือ่ ประโยชน์สขุ ของ
ความสุขส่วนรวม ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า สมาชิกทุกคนมีจุดยืนที่
แน่วแน่ในการทีจ่ ะดำ�รงตนเป็นคนดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดว้ ยการเล่นกีฬา
บำ � เพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คมและส่ ว นรวม รณรงค์ ต่ อ ต้ า นและแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติดอย่างต่อเนือ่ ง สมาชิกทุกคนมีสว่ น ร่วมคิด ร่วมทำ� เฟ้นหาคนดี คนเก่ง
ที่มีอุดมคติเดียวกันในการที่จะรวบรวมให้เกิดเป็นพลังแผ่นดิน ซึ่งเชื่อว่าถ้า
ทุกสังคม ทุกองค์กร มีแนวคิดเช่นนี้ สังคมนัน้ จะมีแต่ความสุข ปัญหายาเสพติดก็จะ
ไม่เป็นปัญหาของสังคมหรือองค์กรนั้นๆ ด้วย และวันนี้ชมรม TO BE NUMBER
ONE บริษัทพี.เจ.๓๗ พาราวู้ด จำ�กัด ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สมาชิกทุกคน
ของชมรมไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธ หรือไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข ปัญหา
เรื่องยาเสพติดไม่สามารถผ่านพลังแห่งความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร
และความห่วงใยที่ทุกคนมีต่อกันได้
เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
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ความรูแ้ ละความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE
บริษัท ซาบีน่า จำ�กัด (มหาชน) โรงงานยโสธร
จังหวัดยโสธร

แนวทางและหลักการดำ�เนินงานชมรม
หลักในการดำ�เนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ สามารถดำ�เนินการได้ตามแนวทางที่เหมาะสม ดังนี้
๑. ชีแ้ จง ทำ�ความเข้าใจกับผูบ้ ริหารสถานประกอบการ รวมทัง้ พนักงาน/
ลูกจ้างในสถานประกอบการของตน เพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงแนวคิด หลักการ
และประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการตัง้ และดำ�เนินการชมรม TO BE NUMBER ONE
ทั้งในภาพรวมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับ โดย
เฉพาะผู้บริหาร จะได้รับประโยชน์ และตัวบุคคลทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒.  เมือ่ ผูบ้ ริหารของสถานประกอบการ มีความเข้าใจในประโยชน์ของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE แล้ว คณะผู้เริ่มจัดตั้งจะต้องรวมตัวกันตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE โดยเริม่ จากการรับสมัครสมาชิก และร่วมจัดทำ�โครงการ
TO BE NUMBER ONE ของสถานประกอบการ เพื่อเสนอขอรับการอนุญาตให้
จัดทำ�โครงการ และรับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการดำ�เนินงานโครงการ
โดยมีแนวคิดหลักในการดำ�เนินงานที่ใช้สมาชิกเป็นศูนย์กลาง
๓. เมื่อมีการรับสมัครสมาชิกชมรมแล้ว จะต้องจัดทำ�ทะเบียนสมาชิก
ชมรมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๔. ดำ�เนินการจัดตั้งคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
ขึน้ มา เพือ่ บริหารจัดการงานของชมรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์การจัดตัง้ ครัง้ ต่อไป
โดยต้องมีการอบรมให้ความรู้ เมื่อมีคณะกรรมการบริหารจัดการงาน ของ
ชมรมแล้ว ผู้ริเริ่มดำ�เนินการจัดอบรมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรม TO BE
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NUMBER ONE เกีย่ วกับเรือ่ งโครงการ TO BE NUMBER ONE แก่คณะกรรมการ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักการดำ�เนินงานของโครงการให้ละเอียด
ชัดเจน เพื่อจะได้ร่วมกันดำ�เนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรมต่อไป
๕. ผู้ส่งเสริมให้ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ควรแนะนำ�คณะ
กรรมการการบริหารชมรมให้กำ�หนดอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และมอบ
หมายอำ�นาจหน้าที่ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่าย จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับ
ผิดชอบการดำ�เนินงานของชมรมให้แต่ละฝ่ายให้ชัดเจน
๖. ให้คณะกรรมการจัดทำ�แผนงานโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดำ�เนินงานของชมรมที่ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลา (เดือนหรือปี)
๗. ให้จัดหาสถานที่ตั้งของชมรมในสถานประกอบการ เพื่อให้สมาชิก
ได้มีสถานที่ติดต่อสื่อสาร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้
๘.  ดำ�เนินการตามองค์ประกอบหลัก ๓ ก. ของชมรม TO BE NUMBER
ONE โดยเริ่มจัดหากองทุน และจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

เป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายหลัก : ผูป้ ระกอบการ, พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายรอง : สมาชิกในครอบครัวของพนักงานและลูกจ้าง
ในสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างกระแส ค่านิยมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้สมาชิก
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสมาชิกให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่
เชื่อมั่น และภาคภูมิใจในตนเอง
- เพือ่ สนับสนุนให้สมาชิกจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุน
ของสถานประกอบการและสังคม
เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
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- เพือ่ สร้างความเข้าใจและยอมรับผูม้ ปี ญ
ั หายาเสพติด โดยให้โอกาส
กลับมาเป็นคนดีของสังคม
- เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้สมาชิก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วิธีการดำ�เนินงาน
ดำ�เนินการตามหลัก องค์ประกอบ ๓ ก. ได้แก่ กรรมการ, กองทุน และ

กิจกรรม
๑. กรรมการ
คณะกรรมการ หมายถึง กลุม่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ อย่างน้อย ๕ คน เพือ่
เป็นกรรมการชมรม มีองค์ประกอบดังนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก
อย่างละ ๑ ตำ�แหน่ง และกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ ตำ�แหน่งขึ้นไป เพื่อแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการของแต่ละฝ่าย เพื่อการมีส่วนร่วมในองค์กร และจะต้อง
มีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดทำ�แผนงาน โครงการ งบประมาณ
และกิจกรรมของชมรม อย่างน้อย ๒ ครัง้ ต่อปี สำ�หรับวิธกี ารให้ได้บคุ คลมาดำ�รง
ตำ�แหน่ง โดยการคัดเลือก เลือกตั้ง อาสาสมัคร หรือแบบผสมผสาน ๓ รูปแบบ
ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๕ ฝ่ายดังนี้ คือ
๑) คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่ดังนี้
           ๑. รณรงค์และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกห่างไกลยาเสพติด
             ๒. ดูแลด้านสวัสดิการและสันทนาการให้กับสมาชิก
             ๓. ประชุม สรุปผลการดำ�เนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE
รวมถึงการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๔. รายงานผลการดำ�เนินงาน ให้หน่วยงานราชการ และองค์กรที่
เกี่ยวข้องทราบ
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๒)  คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแล มีหน้าที่ดังนี้
๑. ตรวจสอบและเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ยาเสพติด
๒. สอดส่องดูแลกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด
             ๓. ประชุม สรุปผลการดำ�เนินงานของชมรม TO BE NUMBER
ONE รวมถึงการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๔. รายงานผลการดำ�เนินงานให้หน่วยงานราชการ และองค์กรที่
เกี่ยวข้องทราบ
      ๓)  คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ดังนี้
           ๑. ให้ค�ำ ปรึกษา และความช่วยเหลือสมาชิกเกีย่ วกับข้อมูล ข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
           ๒. ประเมินและติดตามผลการบำ�บัด
           ๓. รับแจ้งเบาะแส (ตู้แดง) และติดตามผล
           ๔. ประชุม สรุปผลการดำ�เนินงานของชมรม รวมถึงการหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
           ๕. รายงานผลการดำ�เนินงานให้หน่วยงานราชการและองค์กรที่
เกี่ยวข้องทราบ
      ๔)  คณะกรรมการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
           ๑. การสร้างเครือข่าย
           ๒. ประชาสัมพันธ์ และดำ�เนินการพัฒนาองค์ความรูใ้ นการดำ�เนินงาน
ของชมรม
           ๓. ประสานงานกับองค์กร หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
           ๔. เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกได้รับทราบอย่างทั่วถึง
           ๕. ประชุม สรุปผลการดำ�เนินงานของชมรม รวมถึงการหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
           ๖. รายงานผลการดำ�เนินงานให้หน่วยงานราชการ และองค์กรที่
เกี่ยวข้องทราบ
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      ๕)  คณะกรรมการฝ่ายบริหารกองทุน มีหน้าที่ดังนี้
           ๑. บริหารจัดการกองทุน
           ๒. จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้ากองทุน
           ๓. ประชุม สรุปผลการดำ�เนินงานของชมรม รวมถึงการหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
           ๔. รายงานผลการดำ�เนินงานให้หน่วยงานราชการ และองค์กรที่
เกี่ยวข้องทราบ
๒. กองทุน
กองทุน หมายถึง กรรมการและสมาชิกร่วมดำ�เนินการจัดตั้งกองทุน
เพือ่ นำ�เงินรายได้หมุนเวียนใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานของชมรม TO BE NUMBER
ONE ซึ่งจำ�เป็นต้องมีงบประมาณจำ�นวนหนึ่ง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรม
และแนวทางสู่ความยั่งยืนของชมรม รวมถึงทรัพย์สินของชมรมด้วย คณะกรรม
การฯ จึงต้องจัดประชุมระดมความคิด เพื่อกำ�หนดวิธีหาทุน ซึ่งทำ�ได้หลายวิธี
ตัวอย่างแหล่งที่มาของกองทุน
๑. งบสนับสนุนจากสถานประกอบการ เช่น งบความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสถานประกอบการ CSR
๒.  งบสนับสนุนจากภาคราชการ, เอกชน หรือกองทุนอื่นๆ
๓.  การระดมทุน โดย
๓.๑  จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชมรม TO BE NUMBER ONE เช่น เปล,
ปลอกหมอน ไม้กวาดขนไก่ พรมเช็ดเท้า
๓.๒ จำ�หน่ายขยะรีไซเคิล (สร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้
ของสถานประกอบการ)
๓.๓  เงินรางวัลจากการประกวด
๓.๔  การบริจาคของสมาชิก
๓.๕  รายได้จากการจำ�หน่ายชุดตักบาตร
๓.๖  รายได้จากการจำ�หน่ายพวงมาลัย
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๓. กิจกรรม
กิจกรรมชมรม หมายถึง “การทำ�อะไรก็ได้ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผูอ้ นื่ ” เป็นสิง่ ทีช่ มรมจัดขึน้ เพือ่ สมาชิกภายในชมรม หรือมอบหมายสมาชิก
เข้าร่วมดำ�เนินการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ที่สำ�คัญต้องเป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความภาคภูมใิ จ และมองเห็น
คุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาสและ
สนับสนุนการคืนคนดีสสู่ งั คมของสมาชิก “ใครติดยายกมือขึน้ ” การจัดกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกชมรม ดำ�เนินงานตามหลัก ๓ ยุทธศาสตร์ของโครงการ
ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยมที่
เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพือ่ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

กิจกรรมเด่น
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จะจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ (๓ ย.) อย่างสมํ่าเสมอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
          ยาเสพติดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและการรณรงค์ต่างๆ
๑. การจัดรายการเสียงตามสาย
ชมรมดำ�เนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ต่างๆ กับสมาชิกทั้งข่าวสารภายในและภายนอกองค์กร ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์
ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ น. “รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ TO BE NUMBER ONE
(TO BE NEW) “โดยคณะกรรมการชมรมและคณะกรรมการโครงการต่างๆ”
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ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. “รายการสาระน่ารู้คู่ใจวัยทำ�งาน”
โดยคณะกรรมการชมรม  และคณะกรรมการโครงการต่างๆ
ช่วงบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. “รายการเพือ่ นสุขภาพ” คำ�ปรึกษา
ประจำ�อยู่ที่ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
๒. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์
มีการจัดนิทรรศการเพือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับโครงการและกิจกรรมที่
ชมรมจัดขึ้นเพื่อให้กับสมาชิกได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้งการ
จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก
๓. มีการประชุมประจำ�เดือนทุกเดือน
ประชุมแจ้งผลการดำ�เนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กบั
สมาชิกทราบในการประชุมประจำ�เดือนทุกเดือนและสอดแทรกโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด ให้สมาชิกตระหนัก ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๔.  การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกให้กับบุตรหลานสมาชิกชมรม
๕. การร่วมสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายในชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้
เกิดการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสายตาที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักอยู่เสมอว่า
ถึงแม้จะพิการทางสายตา แต่กส็ ามารถดำ�รงชีวติ อยูใ่ นโลกใบนีไ้ ด้อย่างมีความสุข
โดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๗.  การร่วมสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายในสถานศึกษา ให้โรงเรียน
บ้านดูท่ งุ่ คำ�บอน และโรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
และเครือข่ายอื่น ได้แก่ บ้านโฮมฮัก มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ อ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร เพื่อให้เกิดการสร้างกระแสนิยมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
ทางชมรมได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง
ทัง้ การเสริมสร้างความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง  และโทษของยาเสพติด การพัฒนาขีดความ
สามารถของสมาชิก เน้นการเสริมสร้างเกราะป้องกันทางจิตใจ โดยใช้กิจกรรม
ทางด้านคุณธรรม เข้ามาช่วยและยังพัฒนาศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ดังนี้
๑.  การดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
๒.  จัดทำ�โครงการภายใต้ชื่อโครงการ “วัดในโรงงาน” ซึ่งทางชมรมมี
การนิมนต์พระสงฆ์มาบิณฑบาตและให้พรแก่สมาชิกชมรมก่อนเข้าทำ�งาน เพือ่ ให้
สมาชิกได้มโี อกาสได้ท�ำ บุญใส่บาตร ฝึกปฏิบตั สิ มาธิ เพือ่ เป็นการเตือนสติสมาชิก
ที่กำ�ลังหลงผิด พัฒนา EQ สมาชิกให้ดีขึ้น
๓.  กิจกรรม “ส.สวัสดี ยกมือไหว้ ทักทาย ไต่ถาม” เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกำ�ลังใจให้กับสมาชิกชมรมก่อนการเริ่มงาน
๔. จัดกิจกรรม “อวยพรวันเกิด” จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับ
พนักงานผูท้ มี่ วี นั คล้ายวันเกิด เพือ่ เป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจให้กบั สมาชิกชมรม
เมื่อจิตใจเข้มแข็งก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๕.  กิจกรรมถวายกฐินให้แก่วัดต่างๆ บริเวณชุมชนใกล้เคียง
๖.  กิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ” ภายใต้โครงการ เมล็ดพันธุต์ น้ กล้า
ซาบีน่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ทางชมรมมีกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้วยการเผยแพร่ และ
ให้ความรู้แก่สมาชิกและสมาชิกเครือข่ายด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
เช่น การจัดบอร์ด การจัดนิทรรศการ การจัดทำ�  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
เครือข่ายในสถานศึกษา  ร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย โดยเน้นการพัฒนา
ต้นกล้าทีก่ �ำ ลังเจริญเติบโตให้เป็นต้นกล้าทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง ทัง้ ด้านร่างกายและ
จิตใจ พร้อมเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เครือข่ายในสถานประกอบการ   ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายที่เข้ามา
ศึกษาดูงาน พร้อมทัง้ ผ่านทางการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ เป็นการผลักดัน
ให้ชมรมเครือข่ายก้าวไปสู่การประกวดระดับประเทศ
เครือข่ายในส่วนราชการ   ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายในส่วนราชการ
ในจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาศึกษาดูงาน จำ�นวน ๑ ชมรม คือ สำ�นักงานแรงงาน
จังหวัดมุกดาหาร
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑.  ช่วงแรกการก่อตั้งชมรม สมาชิกยังไม่เข้าใจเรื่อง TO BE NUMBER
ONE มากนัก จึงไม่สามารถขับเคลื่อน หรือนำ�แก่นของ TO BE NUMBER ONE
มาใช้ได้เต็มรูปแบบ หลังจากได้ศกึ ษาจริงจัง และลงมือปฏิบตั ิ แล้วได้รบั คำ�แนะนำ�
จากผูร้ ู้ เช่น สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำ�นักงานแรงงานจังหวัด ฯลฯ แนวทาง
และสามารถดำ�เนินการได้จนประสบความสำ�เร็จ ทำ�ให้สามารถขับเคลือ่ นต่อไปได้
๒. ทัศนคติต่อการดำ�เนินงานชมรมของผู้บริหารสถานประกอบการ
เป็นส่วนสำ�คัญยิ่ง เพราะถ้าผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน โอกาสการขับเคลื่อน
การดำ�เนินงานของชมรมก็เป็นไปได้ยาก
๓.  วิธีการแก้ปัญหายาเสพติดจากผู้มีอิทธิพล (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่อง
ยาเสพติด) ภายในสถานประกอบการ จำ�เป็นต้องมีวิธีการรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึก
แทนการปราบปราม มิฉะนั้นจะไม่ประสบผลสำ�เร็จ
๔.  การติดตามสมาชิกภายนอกสถานประกอบการ โดยชมรมจำ�เป็น
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก จึงสามารถติดตามได้
๕.  งบประมาณสนับสนุนในส่วนของ TO BE NUMBER ONE ยังไม่มี
ความชัดเจน บางครัง้ จึงจัดกิจกรรมชมรมร่วมกับกิจกรรมของสถานประกอบการ
เพื่อบูรณาการแผนเงินและแผนงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๖.  สมาชิกชมรม มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในโครงการ
TO BE NUMBER ONE หรือ กิจกรรมกลุ่มอื่นๆ แต่ขาดโอกาส อาทิเช่น การจัด
ค่ายพัฒนาแกนนำ�อาสาสมัคร TO BE NUMBER ONE หรือการประกวด TO BE
NUMBER ONE IDOL เป็นต้น
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ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ
การประเมินผลการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
หลังการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE คณะกรรมการชมรม
ได้จัดทำ�แบบสำ�รวจความพึงพอใจสมาชิก และสุ่มสำ�รวจสมาชิก ๘๗๑ คน เพื่อ
ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงาน สรุปเป็นประเด็น ดังนี้
ต่อสมาชิก
๑.  สมาชิกรู้จักและตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
๒.  สมาชิกมีส่วนร่วมในการสร้างกระแสเครือข่าย
๓.  สมาชิกมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
ต่อองค์กร
๑.  เป็นผู้นำ�ของการสร้างกระแสและเครือข่าย
๒.  มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในการเอาชนะยาเสพติด
๓.  เป็นศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.  ประสิทธิภาพการทำ�งานของบุคลากรในองค์กรมีมากขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
ปัจจัยที่ทำ�ให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัท ซาบีน่า จำ�กัด
(มหาชน) ผลักดันให้งานสำ�เร็จเกิดจาก ๓ ส่วน ดังนี้
๑.  แกนนำ�และสมาชิกของชมรม
๒.  เครื่องมือในการทำ�งานมีความชัดเจน (๓ ก. และ ๓ ย.)
๓.  เครือข่ายของชมรม
สิง่ ทีท่ างชมรมทำ�ได้คอ่ นข้างดีคอื การคิดกลยุทธ์การบริหารจัดการ และ
รูปแบบการจัดกิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดและกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ เพือ่ ดึงดูดความสนใจของสมาชิก และนำ�ไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ �ำ หนด ดังนี้
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มองหน้า สบตา ยิ้มแย้ม ทักทาย ไต่ถาม
มองหน้า คือ การให้ความสำ�คัญกับคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานด้วย
การมองหน้าอย่างเป็นมิตร
สบตา คือ การแสดงความรูส้ กึ ดีทมี่ ใี ห้เพือ่ นหรือคนรอบข้างอย่างจริงใจ
ยิ้มแย้ม คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นผ่านรอยยิ้มที่
เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นมิตร และจริงใจ

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
เข้าใจ คือ การเข้าไปนัง่ ในใจคนอืน่ แต่ไม่ใช่ไปนัง่ บนหัวคนอืน่ จากการ
ทีเ่ ราเข้าไปหาเขาและเข้าถึงเขาแล้ว จะทำ�ให้เราสามารถเข้าใจว่า เขาเป็นอย่างไร
เขาต้องการอะไร เราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง และเราจะเริ่มต้นอย่างไร
เข้าถึง คือ การนำ�ข้อมูลหรือสิ่งที่เราได้จากการเข้าหาเขา มาทำ�การ
วิเคราะห์ และหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาป้องกันในแต่ละที่ เพราะแต่ละคน
แต่ละที่ย่อมมีความแตกต่างกัน จึงจำ�เป็นต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกัน
พัฒนา คือ การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้ดีขึ้นทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม เพื่อให้สมาชิกเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพขององค์กรและ
สังคม เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ ตลอดจนเพือ่ การดำ�รงชีวติ อย่างสันติสขุ ของตนเอง

สุภาพ อ่อนน้อม พร้อมให้บริการ
เป็นต้น

สุภาพ คือ การใช้วาจา กริยาทีส่ ภุ าพต่อผูอ้ นื่ เช่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ

อ่อนน้อม คือ การมีสัมมาคาราวะ อ่อนน้อมถ่อมตน
พร้อมให้บริการ คือ มีหวั ใจของการบริการทีด่ ี พร้อมทีจ่ ะอำ�นวยความ
สะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ให้โอกาส
สรรหา คือ กระบวนการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำ�งาน
เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
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พัฒนา คือ การพัฒนาคนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ โดยเน้นในด้าน
คุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้องพอดีซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด
รักษาไว้ คือ การทำ�ให้สถานที่ทำ�งานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ ๒ ที่อยู่
แล้วต้องรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย มีที่พึ่ง
ให้โอกาส คือ ได้รบั โอกาสในการปรับปรุงเมือ่ กระทำ�ความผิด พร้อมทัง้
ได้รับการยกย่องเชิดชูเมื่อสามารถแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้

คิดดี พูดดี ทำ�ดี คนดี
คิดดี คือ การคิดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่น รวมทั้งคิดแล้ว
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่น
พูดดี คือ ใช้วาจาเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็น
ด้วยข้อความจริงหรือความเท็จคำ�พูดชื่นชโลมใจ
ทำ�ดี คือ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ประพฤติชอบ ประพฤติดี
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE – SSSC
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำ�กัด (มหาชน)
จังหวัดสมุทรปราการ

แนวทางและหลักการดำ�เนินงาน
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมจาก
BOI  และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ชอื่ “SSSC”  สิง่ ทีท่ �ำ ให้บริษทั ฯ
สามารถยืนหยัดและแข่งขันได้นนั้ คือ สินค้าต้องมีคณ
ุ ภาพดี ซึง่ มาจาก “พนักงาน
ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ” จึงเป็นที่มาของนโยบายหลักขององค์กร
คือ  “พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำ�งาน ร่วมต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการ  
TO BE NUMBER ONE ”
ด้ ว ยเห็ น ว่ า    ปั ญ หายาเสพติ ด มี ก ารแพร่ ร ะบาดอย่ า งกว้ า งขวาง  
ซึง่ ทุกๆ ภาคส่วนควรมีสว่ นร่วมในการช่วยแก้ไข ทางบริษทั ฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการ
TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ โดยมีการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนือ่ งในการดูแลพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยเน้น
ความมีส่วนร่วมของพนักงาน จึงทำ�ให้พนักงานทั้งหมดจำ�นวน   ๔๙๕ คน
เข้าเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครบ ๑๐๐ %
จากการดำ�เนินกิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
ส่งผลให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า และมีส่วนสำ�คัญในการส่งเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ส่งผลให้พนักงานมีความสุข   สนุกกับการทำ�งาน  
สร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นในบ้านหลังที่ ๒ และส่งต่อความสุขนั้น ต่อไปยัง
ครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง  ทำ�ให้ทุกคนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
และสามารถสร้างเครือข่ายไปยังสถานประกอบการ  โรงเรียน  ชุมชน  และภาครัฐ  
รวมทั้งสิ้น ๒๐๑ แห่ง เพื่อเป็นแนวร่วมคนทำ�ดีคนทูบี ที่จะร่วมมือกันสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับสังคมและประเทศ
เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
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เป้าหมาย
สิ่งที่ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดและแข่งขันได้นั้น คือ สินค้าต้องมี
คุณภาพซึ่งมาจาก “พนักงานที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ”  จึงเป็นที่มา
ของนโยบายทีเ่ ป็นเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ คือ พนักงานมีความสุข สนุกกับการ
ทำ�งาน ร่วมต้านยาเสพติด เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าหากไม่ร่วมกันต่อต้าน
ยาเสพติดแล้ว ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็จะมีการแพร่ระบาดอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นจะต้องเป็นการร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่องในการดูแลพนักงาน ครอบครัว รวมถึงชุมชน
และสังคมรอบข้าง และมีส่วนสำ�คัญในการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
ในองค์กร ส่งผลให้พนักงานมีความสุขกับการทำ�งาน สร้างความอบอุ่นและ
ความเข้าใจ คอยให้ความช่วยเหลือยามมีเรื่องทุกข์ใจ ส่งผ่านความรักไปยัง
เยาวชนบุตรหลานรับรู้ถึงความรักของพ่อแม่ และการรู้ทันพิษภัยยาเสพติด
ก็เป็นภูมิคุ้มกันทำ�ให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและส่งต่อความสุขนั้นต่อไปยัง
ครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง  ทำ�ให้ทุกคน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ สร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตใจให้สมาชิก
ชมรมฯ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพสมาชิกชมรมฯ ให้มีความเชื่อมั่น
และภาคภูมิใจในตัวเอง
๓. เพื่ อ สนั บ สนุ น สมาชิ ก ชมรมฯ จั ด กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ โ ดยการ
สนับสนุนของสังคม
๔. เพือ่ สร้างความเข้าใจและยอมรับผูม้ ปี ญ
ั หายาเสพติด โดยให้โอกาส
กลับมาเป็นคนดีของสังคม
๕. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป
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วิธีการดำ�เนินงาน
มีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE-SSSC
คณะกรรมการมาจากทุกภาคส่วนของบริษัทฯ มีหน้าที่บริหารจัดการชมรมให้มี
ความก้าวหน้า สมาชิกได้รับความพึงพอใจ และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และ
สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง เพือ่ เป็นรัว้ ล้อมรอบและเชือ่ มโยงกิจกรรมซึง่ กันและกัน
เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยทุกคนมีสทิ ธิใ์ นการ
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นได้เท่าเทียมกัน มีคณะกรรมการบริหาร ๑๒ คน
โดยมีการประชุมทุกเดือน และแบ่งกลุ่มกิจกรรมและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้
๑.  ฝ่ายกิจกรรมรณรงค์   
๒.  ฝ่ายสอดส่องดูแล
๓.  ฝ่ายศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE - SSSC
๔.  ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์   
๕.  ฝ่ายสมาชิก - จัดการทุน   
มีการวางแผนงานประจำ�ปี และมีการปฏิบตั แิ ละประเมินผลตามแผนงาน
โดยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
มีการบริหารกองทุนของชมรม TO BE NUMBER ONE – SSSC มี
กิจกรรมระดมทุนเข้ากองทุน โดย สมาชิกช่วยกันรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้มาขาย
ขายสินค้าราคาพิเศษ เงินรางวัลจากการประกวดมหกรรม และการสนับสนุน
จากบริษัทฯ มีระเบียบควบคุมอนุมัติการใช้เงินกองทุนอย่างชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ของชมรม   

กิจกรรมเด่น
การจัดกิจกรรมได้ด�ำ เนินการภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ ซึง่ เป็นไปตามหลักการ
ของโครงการที่ตั้งไว้ โดยกิจกรรมที่ดำ�เนินการมาจากการสำ�รวจความต้องการ
ของสมาชิกของชมรม และภายหลังจัดกิจกรรมแล้วจะมีการสำ�รวจความพึงพอใจ
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ของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรม และนำ�ข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัด
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำ�นึก และสร้างกระแสนิยม
ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมทุกๆ วัน
โดยการประชุมกลุ่มก่อนเริ่มงาน รวมถึงการรณรงค์ในช่วงเทศกาลต่างๆ ให้มี
ความหมาย เช่น วันเกิดพนักงาน วันสงกรานต์ วันสำ�คัญทางศาสนา วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ โดยใช้วฒ
ั นธรรมประเพณี และคุณธรรมความกตัญญูเป็นเครือ่ งยึด
เหนีย่ วจิตใจให้คดิ ดี ปฏิบตั ดิ ี ไม่ไปยุง่ เกีย่ วกับ ยาเสพติด นอกจากนีม้ กี จิ กรรมด้าน
การแข่งขันกีฬา การออกกำ�ลังกาย และการประกวดคาราโอเกะต้านยาเสพติด
ภายในบริษัทฯ การเฝ้าระวัง ตรวจติดตามการป้องกันปัญหายาเสพติด เช่น
การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จากการทำ�กิจกรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เกิดจุดเปลี่ยนคือ สมาชิกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ง ๑๐๐ % และทำ�ให้สมาชิกไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อคนที่ตนรัก อีกทั้งผู้ที่สมัครเข้าโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ได้รับการ
บำ�บัดและได้รับกำ�ลังใจ รวมทั้งได้รับการต้อนรับจากคนรอบข้างสู่ชีวิตใหม่
มองเห็นคุณค่าตัวเอง และไม่กลับไปเสพซํ้าอีก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตใจให้แก่สมาชิกและเยาวชน
ในชุมชน ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้นวัตกรรม “ทุกข์ใจ
ใส่โหล – เปิดโหลโต้ปัญหา” ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาปัญหาทำ�ให้รับทราบ
และเข้าถึงความต้องการของสมาชิกได้อย่างทัว่ ถึงและเป็นรูปธรรม ไม่วา่ จะเป็น
เรือ่ งกิจกรรม หรือความต้องการด้านสวัสดิการ ชมรมฯ มีหน่วยงานให้ค�ำ ปรึกษา
ซึ่งมีทีมให้คำ�ปรึกษาที่ผ่านการอบรมมาแล้ว  ในการให้ความช่วยเหลือพนักงาน
ในกรณีต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นประเด็นปัญหาในข้อกฎหมาย โดยมีช่องทาง
การสือ่ สารกับสมาชิกผ่านโหล ผ่านการประชุมกลุม่ ก่อนเริม่ งาน และทางเว็บไซต์
ของชมรมคือ www.ssscth.com/tobenumberone
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ชมรมฯ ได้ขยายนวัตกรรมในการสร้างสุข และพัฒนา EQ ต่อไปอีก
๒ นวัตกรรม คือ ๑) นวัตกรรม “ทำ�ดีใส่กระปุก” โดยสมาชิกจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ทำ�ดีเพื่อให้เกิดการยกย่องชื่นชมการทำ�ดี แล้วเกิดการเรียนรู้และ
สร้างกระแส ขยายกลุ่มคนทำ�ดี เป็นการสร้างสังคมคนทำ�ดีให้กว้างขวางขึ้น ๒)
นวัตกรรม “ผ้าป่ารอยยิม้   อิม่ สุข” โดยสมาชิกจะเขียนขำ�ขันส่ง โดยชมรม จะให้
มูลค่าขำ�ขัน เรื่องละ  ๕ บาท เพื่อทำ�บุญ เมื่อครบ ๑,๐๐๐ เรื่อง จะรวบรวมตั้ง
เป็นผ้าป่านำ�ไปทำ�บุญยังวัด หรือหน่วยงานต่างๆ ทีต่ อ้ งการการสนับสนุน ปัจจุบนั
มีจำ�นวนขำ�ขันมากกว่า ๖,๐๐๐ เรื่อง จะรวบรวมเป็นเล่มได้มากกว่า ๒๐ เล่ม
ซึ่งได้นำ�ไปมอบให้กับเครือข่ายชมรม เช่น โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ  เป็นต้น
ทำ�ให้ผู้อ่านเกิดรอยยิ้มและมีความสุขโดยทั่วหน้ากัน
          ชมรมฯ ส่งเสริมความรักความห่วงใยภายในครอบครัว เพือ่ ให้เป็นเครือ่ ง
ยึดเหนีย่ วจิตใจให้เกิดการทำ�ดีเพือ่ คนทีเ่ รารัก เช่น มอบการ์ดให้สมาชิกเขียนเพือ่
บอกรักแม่ และช่วยจัดส่งการ์ดไปให้ในวันแม่ โดยผู้บริหารจะขอบคุณคุณแม่ที่
อบรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต และตั้งใจ
ปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ฯ เป็นอย่างดี ทัง้ นี้ เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม
ด้านความกตัญญู หรือการจัดกิจกรรมในวันพ่อ  “ทำ�ดีเพือ่ พ่อ” เป็นต้น นอกจากนี้
ยังได้มีการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้กับสมาชิกและครอบครัว เช่น
การทำ�ปาท่องโก๋ การทำ�หมวก-กล่องใส่ทิชชู-กระเป๋าจากกระป๋องนํ้าอัดลม
การทำ�ดอกกุหลาบจากใบเตย เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เกิดรายได้ และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ีให้เกิดขึน้ ภายในครอบครัวแล้ว
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ ยังทำ�ให้เกิดการแบ่งปันการเรียนรู้ ซึ่งสมาชิก
ได้นำ�ความรู้ไปฝึกสอนให้กับครอบครัว และคนในชุมชนของตัวเองอีกด้วย
       นอกจากนี้ ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนเด็กเล็กสำ�หรับบุตร
หลานพนักงาน”  โดยจัดกิจกรรมสาระและบันเทิงแก่เด็กๆ เพื่อให้รู้เท่าทันและ
มีภมู คิ มุ้ กันให้หา่ งไกลจากพิษภัยยาเสพติด และชมรมฯ ได้ให้การสนับสนุนสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ให้ศูนย์เด็กเล็ก สร้างศาลารวมใจต้านภัยยาเสพติด และ
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ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบให้กับโรงเรียนในชุมชน เพื่อให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่ทำ�
กิจกรรมเพิม่ รวมถึงการมอบทุนการศึกษาและมอบของขวัญในวันเด็ก สนับสนุน
โครงการธรรมะศึกษาของเด็กเล็ก เป็นการพัฒนา EQ ทำ�ให้หา่ งไกลจากยาเสพติด
ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้บุตรหลานสมาชิก เสมือนเป็นการแนะแนว
เส้นทางอาชีพให้เด็กได้เดินทางตามฝันของตนเอง อีกทัง้ เมือ่ เด็กได้เห็นคุณพ่อคุณ
แม่ทำ�งานก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวคุณพ่อคุณแม่ เกิดความรักในครอบครัว
และรู้จักคุณค่าของเงิน  
ชมรมฯ ได้นำ�สมาชิกเข้าเยี่ยม พูดคุยให้กำ�ลังใจและนำ�อาหารผลไม้
ไปเลี้ยงน้องๆ ในสถานพินิจฯ ร่วมกับเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
นอกจากนีย้ งั มีนวัตกรรมทนายทูบี  โดยฝ่ายกฎหมายจะให้คำ�ปรึกษา ซึง่ รวมทัง้
การเป็นทนายความเพือ่ ว่าความให้กบั สมาชิกทีม่ ปี ญ
ั หาในด้านกฎหมาย ซึง่ ทำ�ให้
สมาชิกไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อมีปัญหา
      จากการทำ�กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์น  
ี้ ทำ�ให้เกิดกิจกรรมมากมาย
ซึง่ ตอบสนองความต้องการของสมาชิก  ทำ�ให้สมาชิกเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ทั้ง ๑๐๐ % และกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ทำ�ให้สมาชิกมีความรักความ
ผูกพันองค์กร เสมือนเป็นบ้านหลังที่ ๒ ทีม่ คี วามรัก ความอบอุน่ และความเข้าใจ
คอยให้ความช่วยเหลือยามมีเรือ่ งทุกข์ใจ ส่วนเยาวชนบุตรหลานก็จะรับรูค้ วามรัก
ของพ่อแม่ และรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด อันเป็นภูมิคุ้มกันที่สำ�คัญทำ�ให้ไม่ไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ด้วยเห็นว่าการทำ�งาน
ด้านยาเสพติดไม่สามารถทำ�โดยลำ�พังได้ จำ�เป็นที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือ
จากภาคีต่างๆ ชมรมฯ จึงได้ขยายเครือข่ายไปยังสถานประกอบการ ชุมชน  
สถานศึกษา  และภาครัฐ เพือ่ เผยแพร่แนวคิดของโครงการ TO BE NUMBER ONE
และเป็นแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ภายใต้
นวัตกรรม “เครือข่ายคนทำ�ดี คน TO BE” ซึ่งปัจจุบันชมรมฯ มีเครือข่ายที่ได้
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ร่วมลงนามถึง ๒๐๑ แห่ง มีจำ�นวนสมาชิกที่จะเป็นแนวร่วมคนทำ�ดี คน TO BE
ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน นอกจากนี้ชมรมฯได้พัฒนาช่องทางเพื่อให้สมาชิกหรือ
เครือข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลของชมรมได้ทางเว็บไซต์ www.ssscth.com/
tobenumberone อีกด้วย

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑.  ปญ
ั หาด้านยาเสพติดเปลีย่ นรูปแบบเร็วมาก ต้องติดตามและเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่องไม่ชะล่าใจ
๒. การดูแลป้องกันปัญหายาเสพติดไม่สามารถทำ�โดยลำ�พังได้ตอ้ งช่วย
กัน ต้องมีแนวร่วม
๓. หน่วยงานดูแลด้านยาเสพติดภาครัฐมีหลายหน่วยงาน ขาดการ
ประสานเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
๔. หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรไม่เพียงพอในการรณรงค์ส่งเสริม

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ
๑. คืนชีวิตใหม่ ให้แก่ผู้ที่หลงผิด คืนคนดีสู่ครอบครัว และสังคม
๒. สร้างสายใยรักให้เกิดขึ้นภายในองค์กรที่เสมือนบ้านหลังที่ ๒ และ
ส่งผ่านไปยังครอบครัวและชุมชน  อันจะเป็นเกราะป้องกันปัญหาด้านยาเสพติด
๓. เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาด้าน
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  และยั่งยืน
๔.  เกิดเครือข่ายภายในและภายนอกในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
และปัญหาอื่นๆ ร่วมกัน

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
• ผูบ้ ริหารเห็นความสำ�คัญของโครงการ TO BE NUMBER ONE และ
ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
• คณะกรรมการทุกระดับมาจากทุกส่วนงาน และมีการแบ่งบทบาท
หน้าที่ทำ�งานอย่างเป็นระบบ
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• สมาชิกทุกคน มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆขึน้ จึงทำ�ให้สมาชิก
รู้สึกเป็นเจ้าของจึงเข้ามามีส่วนสนับสนุนกิจกรรมทั้ง ๑๐๐ %
• การสร้างกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE
อย่างสมํา่ เสมอ มีการช่วยเหลือและแบ่งปัน ความรูแ้ ละประสบการณ์
จึงทำ�ให้เกิดความยั่งยืนในการดำ�เนินกิจกรรม
• ได้รบั การสนับสนุน ความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
องค์กรที่เป็นเครือข่ายเป็นอย่างดียิ่ง

แนวทางและหลักการดำ�เนินงาน
ปี ๒๕๔๖ บริษัท สุพารา จำ�กัด ได้ประกาศนโยบายและจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE บริษัทสุพารา จำ�กัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการประชาสัมพันธ์และชักชวนให้
พนักงานในบริษทั เข้าร่วมเป็นสมาชิกในชมรม และมีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีสมาชิกเริ่มแรกทั้งหมด ๓๕ คน โดยมีองค์ประกอบ ๓ ก. ได้แก่
- กรรมการโดยสมาชิกคัดเลือกกรรมการเพื่อบริหารจัดการชมรม
มีบคุ ลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ๒๐ คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน
ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เลขานุการ กรรมการ
- กองทุน ประธานอนุกรรมการฝ่ายกองทุนและสมาชิกร่วมดำ�เนินการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อนำ�เงินรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชมรมฯ ซึ่งเป็น
แนวทางสู่ความยั่งยืน
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE
บริษัท สุพารา จำ�กัด จังหวัดพังงา

ดำ � เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้ กิ จ กรรมดำ � เนิ น การภายใต้ ๓
ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้แก่การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การจัดบู๊ทร่วมกันกับ ปปส.
พร้อมทัง้ ทีวชี อ่ ง ๓ สัญจร ในการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เข้าสูช่ มรม  จากผูเ้ ข้า
อบรมสัมมนา ร่วมพัฒนาสุสานสึนามิรว่ มกับตำ�รวจแห่งชาติ,ปลูกป่าชายเลนทับ
ละมุ,และได้จัดตั้งโครงการกองทุน หมื่นสตางค์ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนออมทรัพย์
และกู้ยืมสำ�หรับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สุพารา จำ�กัด
เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน เช่น
ประสานงานกับชุมชนในการจัดกิจกรรมกีฬา “เปิดรั้วโรงงานประสานชุมชน
ต่อต้านยาเสพติด” , การออกกำ�ลังกายโดยการใช้ยางยืด ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบางม่วง การนั่งสมาธิ กิจกรรมเมล็ดพันธ์
แห่งความรู้เบ่งบานที่โรงงานแม่ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สุพารา จำ�กัด
ได้สร้างเครือข่ายโดยการเข้าประชุมอบรมสัมมนาตามสถานที่ ต่างๆ เช่น เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ ปปส.
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคส่วนจังหวัดพังงา เป็นต้น และ
ยังเป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กับชมรม TO BE NUMBER
ONE บริษัท ซีพี เครือโภคภัณฑ์ จำ�กัด (ทับตะวัน) ต้อนรับการศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
“ก้าวย่างของการทำ�งานกับ TO BE NUMBER ONE”

41

กับคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุป๊
จำ�กัด เป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กบั ชมรม TO BE NUMBER ONE
บางมราตอตัง้ ด้านการพัฒนาเครือข่าย เช่น การพัฒนาเครือข่ายกับศูนย์ประสานงาน
TO BE NUMBER ONE  จังหวัดพังงา , TO BE NUMBER ONE บริษทั สิมลิ นั ฟูด้ ส์
จำ�กัด, TO BE NUMBER ONE บริษทั ท้ายเหมืองซีฟดู้ ส์ จำ�กัด, TO BE NUMBER
ONE บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำ�กัด , TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
ทุง่ โพธิว์ ทิ ยา, TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านบางม่วง, TO BE NUMBER ONE
ชุมชนตีนเป็ด เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรให้กับชุมชนบ้านบางมราตอตั้ง
เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย
- พนักงานบริษัท สุพารา จำ�กัด ทั้งหมด ๑๐๐%
- ๑๐๐ % ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง ทัง้ สถานศึกษา สถานประกอบการ
- วัยรุ่นทั่วไปทั้งในและนอกสถานศึกษา อายุระหว่าง ๑๐ – ๒๕ ปี
ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง สถานศึกษา และสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์
๑. สร้างกระแสนิยมในกลุ่มพนักงานในบริษัทและเยาวชนในชุมชน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
๒.  เพือ่ รณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
ชุมชนสังคม
๓. เพื่อรวมพลังของพนักงานที่จะต่อสู้ทำ�สงครามกับยาเสพติด
๔. สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหาสารเสพติดในกลุ่มตนเอง
เพื่อให้โอกาสการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
๕. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชน
ประชาชนทั่วไป
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ชีวิตที่ดี

๖. เพื่อให้สมาชิกชมรมและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆมีสุขภาพและคุณภาพ
๗. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับบริษัทฯ

วิธีการดำ�เนินงาน
๑. กำ�หนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มตนเอง
เพื่อให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
๒. ประกาศให้พนักงานร่วมแสดงเจตจำ�นงสมัครเป็นสมาชิกชมรม
TO BE NUMBER ONE ในบริษัทฯ
๓.  รวบรวมใบสมัครจัดทำ�ทะเบียนหรือทำ�เนียบสมาชิกและตรวจสอบ
ใบสมัคร
๔. การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในบริษัทฯ และตั้งคณะ
กรรมการ
๕. การดำ�เนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำ�หนด ได้แก่
            ๕.๑ การพัฒนาบุคลากร
     ๕.๒  การเข้าร่วมประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE
     ๕.๓  การรักษามาตรฐานและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
๖.  การติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน
๗.  สรุปผลการดำ�เนินงาน

กิจกรรมเด่น
๑.  ครอบครัวตัว ก หัวใจเดียวกัน คือ
ก  เกิด
ก  กอด
ก  กล่อม
ก  กิน
เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
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ก  กีฬา
ก  กล้าหาญ
ก  ก้าวไกล
๒.  เมล็ดพันธุ์ความรู้เบ่งบานที่โรงงานแม่
๓.  เปิดรั้วโรงงานประสานชุมชน ต่อต้านยาเสพติด
๔.  วิตามิน ดีดี ๓๖๕ แคปซูล

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑.  ไม่มงี บประมาณสนับสนุนจากบริษทั และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทาง
ชมรมต้องจัดหางบประมาณเอง
๒.  ความร่วมมือและความชัดเจนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
๓.  ในสถานะทีเ่ ป็นชมรมของสถานประกอบการยากต่อการสร้างความ
เข้าใจ และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีปัญหายาเสพติด
๔  คณะบริหารชุดใหม่ไม่สนับสนุนให้จดั กิจกรรมทัง้ ในและนอกสถานที่

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ
ด้านสถานประกอบการ
-  ผลผลิตของบริษัทฯ มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
-  มีต้นทุนประกอบการลดลงเพราะความสูญเสียและความผิดพลาดที่
เกิดจากอุบัติเหตุในการทำ�งานลดลง ทำ�ให้บริษัทมีผลกำ�ไรมากขึ้น
-  ลดการขาดงาน การเข้างานช้า การลาป่วยและลากิจของลูกจ้าง
-  การลักขโมยทรัพย์สินของบริษัทฯ และการทำ�ผิดต่างๆ ลดลง
-  สภาพแวดล้อมในการทำ�งานดีขึ้น
- ลดอั ต ราการเลิ ก จ้ า งและประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสรรหาและ
ฝึกอบรมแรงงานใหม่
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
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-  ลดความไม่พอใจในการทำ�งานของลูกจ้างทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างดีขนึ้ และทำ�ให้ลกู จ้างในบริษทั ฯมีความจงรักภักดี
ต่อบริษัทฯเพิ่มขึ้น
-  ทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างดีขึ้น
-  ทำ�ให้ลกู จ้างลดความไม่พอใจในการทำ�งานและเพิม่ ความรักในองค์กร
มากขึ้น
ด้านสมาชิก (ลูกจ้าง)
- ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำ�งาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างดีขนึ้ และทำ�ให้มแี รงจูงใจใน
การทำ�งานมากขึ้น
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง
- เกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าและสำ�คัญต่อองค์กร
มากขึ้น
ด้านชุมชนและสังคม
- ชุมชนและสังคมช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดทีจ่ ะเข้ามาสูช่ มุ ชนและ
สังคม
- เกิดความรักสามัคคีในชุมชนและสังคม
- ลดการเกิดช่องว่างระหว่างสถานประกอบการ (บริษทั ) กับชุมชนและ
สังคมขึ้น
- ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ�  กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและครอบครัว
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ด้านเครือข่าย
- มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายกับชมรมฯ
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายกับชมรม
- เกิดความรัก ความสามัคคีกับเครือข่ายและชมรม
- มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการดำ�เนินงานของเครือข่ายและชมรม
ด้านประเทศชาติ
- ตัดวงจรการค้ายาเสพติด
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อชาวต่างชาติ
- ประเทศชาติมั่นคง และปลอดจากยาเสพติด
- มีการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
- มี อ งค์ ป ระธานทรงเป็ น องค์ นำ � ในการดำ � เนิ น โครงการ TO BE
NUMBER ONE
- สมาชิกมีใจและมีความสุขในการทำ�งาน TO BE NUMBER ONE
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE
เมืองคนดี ซีพีออลล์ ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

แนวทางและหลักการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) อำ�เภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้จัดตั้ง “ชมรม TO BE NUMBER ONE” ขึ้นเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ โดย
แกนนำ�สมาชิก ที่เห็นถึงความสำ�คัญร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด พร้อมทั้งพัฒนาสมาชิกและเครือข่าย ให้มีโอกาสต่างๆ เพิ่มขึ้น ภายใต้
แนวคิด “เริ่มที่บริษัท และขยายให้ครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างกระแส
ให้กว้างไกล” จากการดำ�เนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ทำ�ให้ชมรมประสบความสำ�เร็จได้รบั รางวัล
ชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ที่เมืองทองธานี ประจำ�ปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา นี่คือบทพิสูจน์ที่ว่า ชมรมได้ดำ�เนิน
กิจกรรมแก่สมาชิก และพร้อมทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้หมดไป โดยใช้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นแรงขับ
เคลื่อน สร้างกระแสกำ�แพงป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มสถาน
ประกอบการ, ชุมชน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมทั้งมีการบูรณาการ การทำ�งานโครงการ TO BE NUMBER
ONE ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน โรงเรียน โดย ใช้แนวคิดที่ว่า
“ล้อมรั้วชุมชนด้วย TO BE NUMBER ONE” สร้างสังคมและชุมชนที่แข็งแรง
สร้างกระแสให้เข้าถึงทุกส่วนเพื่อให้สังคมและชุมชนปลอดจากสิ่งเสพติดต่อไป
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางศึกษาเรียนรู้ การดำ�เนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE เพื่อความยั่งยืน”
เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
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ค่านิยม ชมรม “ส่งเสริมความสามารถของสมาชิก มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
กิจกรรม มีจติ บริการประสานความสามัคคีกบั ชุมชน เป็นหนึง่ โดยไม่พงึ่ ยาเสพติด”

เป้าหมาย
๑. เป้าหมายสูงสุดของเราคือปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
ต้องหมดไปจากสังคมไทย โดยใช้กจิ กรรม TO BE NUMBER ONE เป็นแรงขับเคลือ่ น
๒. ป้องกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดเข้ามาในสถานประกอบการ ชุมชน
โรงเรียน โดยรอบบริษทั โดยผ่านกิจกรรม เช่น ประชาสัมพันธ์ ลงพืน้ ทีใ่ ห้ความรู้
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
๓. ขยายเครือข่ายให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
เช่น โรงเรียน
๔. ดำ�เนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อมุ่งสู่ชมรมต้นแบบที่
ดีและมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้ สมาชิกชมรมทุกคนในสถานประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. เพื่อให้ สมาชิกชมรมของเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๓. เพือ่ ให้สมาชิกชมรมทุกคน และเครือข่ายได้ท�ำ กิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์
ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE

วิธีการดำ�เนินงาน
มีการแต่งตั้งคณะทำ �งานด้านต่างๆ อย่างชัดเจนคณะกรรมการมี
ทุกระดับ ครอบคลุมทุกหน่วยงานของบริษัท กิจกรรมที่ดำ�เนินการนั้นเป็น
กิจกรรมที่ได้มาจากความต้องการของสมาชิก มี ๒ วิธี คือ
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๑. กล่องแสดงความคิดเห็นด้านกิจกรรม สมาชิกจะเขียนความคิดเห็น
และความต้องการให้มกี จิ กรรมหย่อนลงกล่อง และนำ�เข้าห้องประชุม เพือ่ เสนอ
แนวทาง จนทำ�ให้เกิดกิจกรรม
๒. แบบสำ�รวจกิจกรรม เป็นเอกสารสำ�รวจความต้องการให้มกี จิ กรรม
เมื่อได้ข้อมูลก็นำ�ข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำ�เดือน
การดำ � เนิ น กิ จ กรรมจะอาศั ย ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กั น ของคณะ
กรรมการในแต่ละด้าน และจะให้สมาชิกชมรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ตั้งแต่การเตรียมงาน ระหว่างการจัดกิจกรรม และสรุปกิจกรรม เพื่อให้สมาชิก
ตระหนักว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และจะทำ�กิจกรรมให้ดีที่สุด
นอกจากนี้จะนำ �ข้อมูลเข้าที่ประชุมประจำ �เดือน ว่ากิจกรรมที่ทำ �ไปแล้วมี
ผลการประเมิ น ของสมาชิกอยู่ในระดับใด มีปัญ หาหรื อ อุ ป สรรคอะไรบ้ า ง
ในระหว่างการดำ �เนินงาน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหาซํ้าซ้อนในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป

กิจกรรมเด่น
๑) กิจกรรมพี่หนึ่งน้องสิบ
จากการที่บริษัทมีพนักงานเป็นจำ�นวนมาก การทำ�ความรู้จัก และ
ประสานงานได้ไม่ทั่วถึง พนักงานมีปัญหาไม่กล้าปรึกษาหัวหน้า ทางชมรม
จึงได้จดั กิจกรรมพีห่ นึง่ น้องสิบ โดยกำ�หนดให้พสี่ มาชิกทีเ่ ป็นหัวหน้างานดูแลน้อง
สมาชิกสิบคน ลักษณะเดียวกับ Buddy เพือ่ นสมาชิกเกิดความดูแลซึง่ กันและกัน
อย่างต่อเนื่อง ให้คำ�ปรึกษาในเรื่องต่างๆ แก่สมาชิก ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิก
ได้ทำ�ความรู้จักกับเพื่อนต่างหน่วยงาน เกิดวัฒนธรรมองค์กรแบบพี่ดูแลน้อง
การจั ด กิ จกรรมดังกล่าว ทำ �ให้พี่หัวหน้ า งานและน้ อ งพนั ก งานได้
ทำ�ความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างดี ส่งผล
ให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งภายในหน่วยงาน เกิดวัฒนธรรม
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องค์กรแบบพี่ดูแลน้อง ส่งเสริมบรรยากาศการทำ�งานที่ดี ลดปัญหาการลาออก
ของพนักงาน และทำ�ให้ทราบความเคลือ่ นไหวของพนักงานได้อย่างต่อเนือ่ งและ
ทั่วถึง
๒) กิจกรรมชวนน้องเรียนต่อกับพี่ TO BE NUMBER ONE ปี ๔
ชมรมให้ความสำ�คัญด้านการศึกษาของสมาชิก โดยผลจากกิจกรรม
พี่หนึ่งน้องสิบให้หัวหน้างานหนึ่งคนดูแลน้องสิบคนเกิดการพบปะพูดคุย จน
ทำ�ให้ทราบความต้องการของสมาชิกว่าอยากศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ง
คณะกรรมการด้านกิจกรรมได้สำ�รวจความต้องการศึกษาต่อ สรุปว่ามีสมาชิกที่
ต้องการศึกษาต่อเป็นจำ�นวนสมควร จึงได้ร่วมวางแผนร่วมกับ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย ตำ�บลคลองไทร อำ�เภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมวางแผนการสอนโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องการทำ�งานให้มากที่สุด โดย
จัดโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน เข้าสู่ปีที่ ๔ นับว่าเป็นนวัตกรรม
ต่อเนื่อง และสมาชิกมีความสนใจเป็นอย่างมาก
๓) กิจกรรมครูอาสา TO BE NUMBER ONE ปี ๓
ชมรมได้พัฒนาผู้จบการศึกษาในรุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำ�นวน
๑๗ ท่าน ที่เข้าร่วมโครงการและได้สำ �เร็จการศึกษาพัฒนาให้เป็นครูอาสา
TO BE NUMBER ONE ปี ๓ ทำ�หน้าทีใ่ นการประสานงานกับครู กศน. ตำ�บลคลองไทร
และวางแผนจัดกิจกรรมพบกลุ่มสัมพันธ์ ติวหนังสือ สอนการบ้าน ดูแลซึ่งกัน
และกัน นับว่าเป็นนวัตกรรมทีต่ อ่ ยอดอย่างต่อเนือ่ งทำ�ให้เพือ่ นสมาชิกทีเ่ ข้าร่วม
โครงการมีกำ�ลังใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
๔) กิจกรรมบำ�บัดจิตบำ�รุงใจ สร้างพลังใจเสริมพลังจิต
กิจกรรมพลังสุขภาพจิต นวัตกรรมปี ๒๕๕๔ ที่ร่วมกับโรงพยาบาล
สวนสราญรมย์เข้าประเมิน RQ เพื่อนสมาชิก ๓ ด้าน คือ ด้านความมั่นคงทาง
ด้านอารมณ์ ด้านกำ�ลังใจ และด้านการแก้ไขกับปัญหา ทำ�ให้สมาชิกรู้เท่าทัน
ปัญหาและพัฒนาสมาชิกได้ถูกต้อง
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ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

เนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทฯ ปฏิบัติงาน ๗ วัน ซึ่งในการจัดกิจกรรม
แต่ละครั้งสมาชิกจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ ๑๐๐ % ด้วยกิจกรรมหน้างานเอง
ทำ�ให้ในการทำ�กิจกรรมแต่ละครัง้ จะมีอปุ สรรคด้านเวลา และจำ�นวนคนทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม แนวทางแก้ไข ประชุมหารือกับหัวหน้างาน และจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
กั บ เวลาที่ ส มาชิ ก พั ก หรื อ เลิ ก งานแทน จะทำ � ให้ ส มาชิ ก มี ค วามสุ ข และ
สนุกกับการทำ�งาน เพราะงานก็ไม่ติดขัด งานกิจกรรมก็ร่วมได้ ๑๐๐ %

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

การดำ�เนินงานประสบความสำ�เร็จอย่างเห็นได้ชดั และเป็นรูปธรรม ดังนี้
๑. ผลสำ�เร็จด้านยาเสพติด : ผลการตรวจหาสารเสพติดของเพื่อน
สมาชิกไม่พบฉีส่ มี ว่ ง ๑๐๐ % เป็นผลมาจากการให้ความรูเ้ รือ่ งโทษของยาเสพติด
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ วิทยากรภายใน และหน่วยงานภายนอก บวกกับการจัดกิจกรรม
ทำ�ให้เพือ่ นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนือ่ งในกิจกรรมใครอยากเลิกบุหรี   
่ ยกมือ
ขึ้น มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ชมรมได้รับรางวัลเครือข่าย
ควบคุมป้องกันยาสูบเข้มแข็ง ระดับภาคใต้ จากสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่
๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ผลสำ�เร็จด้านสุขภาพจิต : ผลการประเมิน RQ เพื่อนสมาชิกจาก
กิจกรรมพลังสุขภาพจิต สมาชิกทุกคน มี RQ อยู่ในเกณฑ์ปกติ
๓. ผลสำ�เร็จจากนวัตกรรมต่อเนื่อง : กิจกรรมชวนน้องเรียนต่อกับพี่
TO BE NUMBER ONE  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
เข้าสู่ปีที่ ๕ บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ทางชมรมได้รับรางวัล เครือข่าย กศน. ดีเด่น ระดับภาคใต้
๔. ผลสำ�เร็จด้านความไว้วางใจจากราชการ : จากการทีช่ มรมได้ด�ำ เนิน
การร่วมกับชุมชนทั้งด้านการให้ความรู้ การอบรม และการทำ�กิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันทำ�ให้ชมรมได้รับไว้วางใจจากหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานคอยแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ ๕
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๕. ผลสำ�เร็จต่อตัวสมาชิก : สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพของตัวสมาชิก
เองเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมกลุ่มย่อยตามความถนัดและมีกิจกรรมเด่น เช่น
การแสดง จิตอาสา ดนตรี การเกษตรแบบเพียงพอ และงานฝีมือ

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ เกิดจากการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง
ทัง้ เวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยมีการแต่งตัง้ คณะทำ�งานให้ทราบ
บทบาทของแต่ละด้าน ทำ�ให้ทำ�งานง่ายขึน้ และสมาชิกทุกคนทราบบทบาทของ
ตนเอง กำ�หนดให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการทำ�งาน กระตุ้นให้สมาชิกร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง  มีการประเมินผลการทำ�งานโดยมีหวั ข้อการร่วมกิจกรรม
ของบริษัท เป็นตัวประเมินด้วย และทุกๆ กิจกรรม ผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วม
อย่างต่อเนื่อง จึงทำ�ให้ชมรมประสบความสำ�เร็จมาจนถึงปัจจุบัน
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ความรูแ้ ละความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TOBE NUMBER ONE

ชมรม TOBE NUMBER ONE
บริษัท แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิลเซ็นเตอร์ จำ�กัด
จังหวัดราชบุรี

แนวทางและหลักการดำ�เนินงาน
ชมรมฯ ได้ยดึ หลักการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการ 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 โดยบริษทั แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิลเซ็นเตอร์ จำ�กัด
ประกอบกิจการรับบำ�บัดและกำ�จัดกากอุตสาหกรรมเพื่อนำ�มารีไซเคิลซึ่งมีวิธี
การทำ�งานแบ่งเป็น ๕ ประเภท ชมรมจึงได้นำ�แนวทางดังกล่าวมาประยุกต์เป็น
แนวคิดของชมรม ดังนี้
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บริบทขององค์กร
แนวคิดชมรม TOBE NUMBER ONE
๑. การคัดแยกและฝังกลบกากของเสีย คือ การนำ�ยาเสพติดออกจากสมาชิก
หาวิธีป้องกันและขจัดให้หมดไป
๒. นำ�ของเสียที่เหลือใช้หรือใช้ไม่ได้มา คื อ การสร้ า งนิ สั ย ให้ รู้ จั ก ประหยั ด
รีไซเคิล
อดออมหาได้ ใช้เป็น ใช้อย่างมีคุณค่า
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การแยกสกัดของที่มีค่าจากโลหะ คื อ การค้ น คว้ า หาสมาชิ ก ต้ น แบบ
มีความรู้ความสามารถ นำ�มาเจียระไน
เพื่อส่งเสริมให้มีคุณค่า มีความโดดเด่น
จะได้มีความภาคภูมิใจในตัวเอง
๔. การบด อัด ย่อยวัสดุเหลือใช้แล้ว คื อ คิ ด ทำ � กิ จ กรรมใหม่ ๆ อยู่ เ สมอ
นำ�ไปรีไซเคิล
ปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไข
๕. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ คื อ ขยายความคิ ด ไปสู่ ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อม
เครือข่ายต่างๆ

เป้าหมายในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษทั แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิลเซ็นเตอร์ จำ�กัด
กลุ่มเป้าหมายหลัก พนักงานบริษทั แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิลเซ็นเตอร์ จำ�กัด
กลุ่มเป้าหมายรอง ครอบครัวพนักงานของบริษัท แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล
เซ็นเตอร์ จำ�กัด
โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของบริษัทฯ
ชุมชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของบริษัทฯ
ลูกค้าของบริษัทฯ
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วัตถุประสงค์

๑. เพือ่ ให้ความรูแ้ ละความเข้าใจและตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด
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
ยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวติ เพิม่ ผลผลิตให้องค์กร ชมรมได้จดั กิจกรรมค้นคว้า
หาดาว WAXGA THE STAR TO BE NUMBER ONE โดยสำ�รวจความสามารถ
ที่โดดเด่นของสมาชิกในชมรม ปรากฏว่าสมาชิกมีความสามารถที่โดดเด่นใน
4 ด้าน ดังนี้
๑. ด้านศิลปะการแสดง มีการพัฒนาด้านการแสดงจนเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน โดยได้รบั งานแสดงในทีช่ มุ ชนต่างๆ ทำ�ให้เกิดเครือข่ายและสร้างรายได้
เข้าสู่กองทุนของชมรม และได้มีการต่อยอดจัดประกวดสมาชิกแบบเก่งและดี  
WAXGA SMILE TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อส่งเสริมคนเก่งและดีให้เป็น
ตัวอย่างแก่สมาชิก
       ๒. ด้านกีฬา มีการส่งเสริมกีฬาเซปักตระกร้อ ภายในชมรม และ
ส่งทีมไปร่วมแข่งขันภายนอกต่างๆ จนได้รับรางวัลมากมาย เป็นการสร้าง
เครือข่ายกับชุมชนและชมรม TO BE NUMBER ONE อื่นๆ และได้มีการ
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ต่อยอดให้กับสมาชิกโดยมีการจัดตั้งชมรมกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพในกีฬา
ประเภทอื่นๆ ต่อไป
       ๓. ด้านฝีมือ จัดฝึกอบรมให้กับสมาชิก เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้เป็น
หนึ่ง ให้มีผลผลิตเป็นที่ยอมรับ นำ�รายได้จากการจำ�หน่ายเข้ากองทุนของชมรม
อย่างต่อเนื่อง
       ๔. ด้านอาหาร ทางชมรมจัดฝึกอบรมการทำ�อาหารให้กับสมาชิก
เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านการทำ�อาหารให้มีความหลากหลายมากขึ้น จนเป็น
ที่ยอมรับเพื่อนำ�อาหารที่สำ�เร็จรูปไปจำ�หน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
และชมรมต่อไป
จากกิจกรรมค้นคว้าหาดาว WAXGA THE STAR และการพัฒนาต่อยอด
กิจกรรมดังกล่าวนำ�ไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมและสามารถสร้าง
เครือข่ายกับชุมชน องค์กรหน่วยงานภายนอกและชมรม TO BE NUMBER
ONE ของสถานประกอบการอื่นๆ ส่งผลให้ชมรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

อุปสรรคที่พบในการดำ�เนินงาน
เมื่อชมรมจัดกิจกรรมต่างๆ จะพบว่าสมาชิกมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย
เนื่องจากภาระทางบ้าน หรือครอบครัวสมาชิกเอง ที่หลังจากเลิกงานหรือวัน
หยุด สมาชิกต้องกลับบ้านไปดูแลครอบครัว หรือพักผ่อนจนไม่เปิดใจทีจ่ ะเข้ามา
มีส่วนร่วมกับสมาชิก

แนวทางการแก้ไขปัญหา

เมื่อต้นเหตุของปัญหามาจากครอบครัวพนักงาน ชมรมจึงแก้ปัญหา
โดยนำ�ครอบครัวของสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สมาชิก
และครอบครัวจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน และทำ�กิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข
อย่างเช่นกิจกรรม Happy Family ครอบครัวมีสุข ชมรมฯ ได้เปิดโอกาสให้บตุ ร
หลาน ของสมาชิก มาดูวธิ กี ารทำ�งานของพ่อแม่ ภายในบริษทั เพือ่ จะได้รบั รูก้ าร
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ทำ�งาน ความยากลำ�บากในการทำ�งานของพ่อ แม่ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สำ�นึกถึงความยากลำ�บากในการทำ�งานและคิดทบทวนก่อนใช้ชวี ติ ในทางทีผ่ ดิ ว่า
พ่อ แม่ เหน็ดเหนื่อย และลำ�บากแค่ไหนในการทำ�งานและชมรมยังส่งเสริมนำ�
บุตรหลานสมาชิกมาฝึกฝน เพื่อค้นหาความสามารถของบุตรหลานสมาชิกใน
ด้านต่างๆ เพือ่ ให้บตุ รหลานสมาชิกได้ตระหนัก และเกิดความภาคภูมใิ จในตัวเอง

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

๑. ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในกิจกรรมและการดำ�เนินงานของ
ชมรม ทีน่ �ำ แนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE มาช่วยพัฒนาคุณภาพ
ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนในทุกๆด้านจนทำ�ให้ชมรมฯ มีการ
ดำ�เนินอย่างต่อเนื่อง
๒. คณะกรรมการชมรม มีความสมัครสมานสามัคคีท�ำ งานร่วมกันเป็น
ทีม มีการบริหารงานในชมรมให้ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคิด ค้นหา
วิธีการต่างๆ ที่จะนำ�มาใช้ในการพัฒนาชมรม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

๑. สมาชิกชมรมฯ มีความรักสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน และมีเพื่อนๆ
มากขึน้ มีแนวคิดใหม่ๆ ไม่มวั เมากับยาเสพติด มีสขุ ภาพร่างกายและจิตใจทีแ่ ข็งแรง
มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ไม่หลงเชื่อคนผิด มีความหวังในหน้าที่การงาน
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ดีและมีความสุข
๒. ชุมชน/สังคม มีครอบครัวที่อบอุ่น เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีความ
มั่นคงให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลยาเสพติด
๓. ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากชมรมมีเครือข่ายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. หน่วยงานราชการและเอกชน ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งให้
คำ�ปรึกษาแนะนำ�แนวทางในการดำ�เนินงานของชมรม และช่วยเหลือให้กจิ กรรม
ต่างๆ ที่ทางชมรมฯได้ดำ�เนินงาน
เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
“ก้าวย่างของการทำ�งานกับ TO BE NUMBER ONE”

57

ความรูแ้ ละความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน TOBE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE
พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จังหวัดราชบุรี

แนวทางและหลักการดำ�เนินงาน
ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานจะต้อง
ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันและช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานประกอบการ
เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดปัญหายาเสพติด ทั้งนี้เนื่องจากสถานประกอบการเป็น
แหล่งที่มีกลุ่มคนที่มาจากแหล่งที่ต่างๆ และมารวมกลุ่มกัน ดังนั้น การมาจากที่
แตกต่างกัน บางทีกม็ าจากทีเ่ คยเป็นแหล่งระบาดยาเสพติด ซึง่ ตรงนีจ้ งึ อาจเป็น
สาเหตุการแพร่กระจายยาเสพติดก็เป็นไปได้
ดังนัน้   ขบวนการดูแลพนักงานในสถานประกอบการ  จึงมีความสำ�คัญ
และจำ�เป็นทีจ่ ะต้องให้ทกุ คนได้เรียนรูส้ ง่ิ ทีเ่ ป็นพิษภัยของยาเสพติด และวิธปี อ้ งกัน
ตนเองอย่างไร  ให้พ้นภัยจากยาเสพติดและจัดการดูแลสภาพแวดล้อมในสถาน
ประกอบการให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยกระบวนการจัดการของโครงการ
TO BE NUMBER ONE

เป้าหมาย
รณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด  เพือ่ พัฒนาให้สมาชิกเป็นหนึง่ ได้โดยไม่จ�ำ เป็น
ต้องพึง่ พายาเสพติด และสร้างความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านพิษภัยยาเสพติด
ในบริษทั ฯ  ชมุ ชน  รวมทัง้ การบำ�บัด  รกั ษาในโครงการ “ใครติดยา ยกมือขึน้ ” และ
โครงการ “รณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด”  เพื่อให้เยาวชนที่หลงผิด
กลับสู่สังคมอย่างมีคุณค่า ทำ�ให้สังคมเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคง
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วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
อันตรายจากยาเสพติด
๒. เพือ่ ป้องกันปัญหายาเสพติดภายในบริษทั ฯ  ทีอ่ าจก่อให้เกิดปัญหา
ด้านอาชญากรรม อุบตั เิ หตุ และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
สมาชิก
๓. เพือ่ เป็นการช่วยเหลือสมาชิกผูต้ ดิ ยาเสพติด โดยวิธกี ารให้ค�ำ แนะนำ�
ปรึกษา การบำ�บัดรักษา  หรือส่งไปบำ�บัด และฟืน้ ฟูสมรรถภาพได้อย่างทันท่วงที  
และให้โอกาสกลับมาทำ�งานด้วยกันได้
๔. เพือ่ เป็นการรณรงค์ให้สมาชิกได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ในการทำ�
กิจกรรมร่วมกันให้เป็นหนึ่งได้  โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด
๕. ใช้กระบวนกลุ่มในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖. เพื่อให้สมาชิกที่มีความสามารถ  เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัคร
ให้คำ�ปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน
๗. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สอนให้คนไทยรักชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และมีจิตอาสา

วิธีการดำ�เนินงาน
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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กองทุนกรรมการและสมาชิกร่วมดำ�เนินการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำ�เงิน
รายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชมรม ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนของชมรม รวมถึง
ทรัพย์สินของชมรมด้วย
กิจกรรมสนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาค
ภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้ง
ให้โอกาสและสนับสนุนการคืนสู่สังคมของสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” เช่น
การฝึกและจัดหาอาชีพให้ เป็นต้น

กิจกรรมเด่น
ชมรม TO BE NUMBER ONE  พีเอ็มเค  ไดมอนด์กลาส จัดกิจกรรมทัง้
ภายในและภายนอกสถานประกอบการมาอย่างต่อเนือ่ ง  โดยกิจกรรมทีด่ �ำ เนินการ
มาจากความต้ อ งการของสมาชิกภายใต้ยุทธศาสตร์ ข องโครงการ TO BE
NUMBER ONE ที่ใช้เป็นแม่บทในการดำ�เนินกิจกรรมของชมรม คือ  
๑. รณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อือ้ ต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
๓. สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยปัญหายาเสพติด
รณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแส
๑.  จัดกิจกรรม  Monday Talk TO BE NUMBER ONE  ทุกเช้าวัน
จันทร์   จะเป็นกิจกรรมแจ้งข่าวสารให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบเป็นประจำ�
ทุกสัปดาห์  และยังใช้กจิ กรรมเสริม คือ  “กิจกรรมกระจกส่องใจ”  เพือ่ ให้เพือ่ น
ดูความเรียบร้อยของการแต่งกาย  ก่อนเริ่มงาน
ผลทีไ่ ด้รบั   :  สมาชิกได้รบั ข่าวสารทัว่ ถึง และเป็นการตรวจสอบตัวเอง
ก่อนเริ่มงาน
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สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้สมาชิก
๑.  การดำ�เนินงานศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE เพือ่ ให้สมาชิก
มีสถานที่พักผ่อน กายและใจ และมีการให้บริการ ดังนี้  
๑.๑   การให้คำ�ปรึกษา มีทั้งบริการภายในศูนย์   หรือและทาง
โทรศัพท์ได้ตลอดเมื่อเกิดปัญหา
๑.๒ มุมหนังสือ  เป็นมุมให้ความรูโ้ ดยมีหนังสือหลากหลายไว้กบั
สมาชิกที่อ่าน
๑.๓ มุมนันทนาการ  ในมุมนี้จะมีอุปกรณ์เครื่องเล่น  เครื่องออก
กำ�ลังกายให้สมาชิก
๑.๔ มุมขอร้องอย่าหยุดร้อง เป็นมุมสำ�หรับคนชอบเสียงเพลง ได้
ใช้ห้องในการร้องเพลง หรือเล่นดนตรี
๑.๕ มุมสร้างอาชีพ  สำ�หรับสมาชิกผูม้ รี ายได้นอ้ ย หรือมีรายจ่าย
มาก เรามีมุมสร้าง อาชีพให้สมาชิกเลือกศึกษา  หรือรวมกลุ่มเพื่อสอนกิจกรรม
สร้างอาชีพที่ชอบได้
ผลที่ได้รับ :  สมาชิกมีกำ�ลังใจ  มีสถานที่ผ่อนคลาย เกิดความสุขใน
องค์กร
๒.  กิจกรรมประกวดภาพความรัก และความประทับใจ  ในช่วงเดือน
แห่งความรัก  ทางชมรมฯ  จึงจัดให้มีการประกวดภาพที่สมาชิกประทับใจ  โดย
ส่งผลงานมาประกวด และทุกๆ ผลงานจะมีของที่ระลึกมอบให้แทนคำ�ขอบคุณ
ที่ผู้ส่งได้ถ่ายทอดความรักจากภาพให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ชม
ผลที่ได้รับ  :  สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความสุขให้กันและกัน  ส่งเสริม
ให้เกิดความรักที่ดีในเดือนแห่งความรัก
๓. กิจกรรมสอนกีตาร์ ในช่วงวันหยุดปิดเทอมของบุตรหลาน  สมาชิก
ชมรมฯ ซึ่งเด็กอาจใช้เวลาว่างไปในทางที่ผิด ทางชมรมฯ จึงเปิดสอนกีตาร์
พื้นฐานให้บุตรหลานสมาชิกชมรมฯ และสมาชิกทั่วไปได้เข้ามาเรียนในวันศุกร์
และเสาร์  เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  โดยทุกอย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย
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ผลที่ได้รับ : สมาชิกและลูกๆ สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด
สร้างพัฒนาเครือข่าย
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนรอบข้าง  ในเรือ่ งการใช้ชวี ติ
อย่างไรให้ปลอดภัยจากยาเสพติด   
ผลทีไ่ ด้รบั :  สร้างความสนิทความไว้วางใจ และการให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชน

ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. กรรมการ
ปัญหาเรือ่ งเป็นกรรมการแล้วได้อะไร ?  หลายๆกิจกรรม หลายโครงการ
จะเจอคำ�ถามนี้ ชมรมจึงมีหลักเกณฑ์และแนวทางสำ�หรับการเป็นกรรมการอย่าง
ชัดเจน ให้กบั กรรมการเพือ่ ให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ �ำ หนดไว้
ดังนี้
แนวทางแก้ไข
๑. ผูเ้ ป็นกรรมการชมรมฯ  จะมีคะแนนพิเศษในการประเมินผลประจำ�ปี
๒. มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ๒ ปี และให้คัดเลือกผู้มีจิตอาสาท่านอื่น
มาร่วมเป็นกรรมการ  โดยใช้หลักการหมุนเวียน
๓. ผู้เป็นกรรมการจะมีการบันทึกประวัติไว้ในข้อมูลในการทำ�งาน
ผลที่ได้รับ  :  มีกรรมการหลากหลายเข้ามาร่วมในการดำ�เนินงาน
๒. การใช้บริการในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ปัญหาเรื่องจำ�นวนผู้เข้าใช้ลดลง   ทุกชมรมฯ คงเจอปัญหาเหล่านี้
เปิดบริการแรกๆ มีการใช้บริการเต็มห้อง พอนานไปลดน้อยลง
แนวทางแก้ไข
จัดกิจกรรม สะสมแต้มการใช้บริการ  สมาชิกทีเ่ ข้ามาใช้บริการ ๑ ครัง้ /
๑ คะแนน  สะสมครบตามเป้าสามารถแลกของรางวัลของชมรมฯ
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ผลที่ได้รับ   :   มีสมาชิกมาใช้บริการอย่างสมํ่าเสมอ และสามารถ
ต่อยอดกิจกรรมอื่นๆ ของชมรมฯ ได้อย่างตลอด

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ
๑. คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่
เป็นการสร้างสรรค์สังคม  อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมถึงปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมปัจจุบนั ด้วยความเสียสละ ความตัง้ ใจและ
ความทุ่มเท เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและสร้างศักยภาพของงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทำ�ให้การดำ�เนินงานประสบความสำ�เร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของชมรมและกิจกรรมต่างๆ ไปด้วยความราบรื่น และความภาคภูมิใจ
๒. การได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากร
รวมถึงพนักงานในบริษัทฯ ที่เห็นความสำ�คัญของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และ
สร้างสรรค์ ให้ความสนับสนุนในด้านขวัญกำ�ลังใจ ความร่วมมือแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยความเต็มใจ
๓. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกชมรมทำ�ให้การดำ�เนินงานคล่องตัว อีกทั้งยังสามารถทำ�
กิจกรรมตามที่กลุ่มเป้าหมายแสดงความประสงค์ได้อย่างเต็มที่
๔. ความพยายามคิดนอกกรอบ แต่เน้นประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ และการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทุกครั้งที่จัด
กิจกรรม  เพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชน์สูงสุด
๕. มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง  โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการสร้างความรู้  
ความเข้าใจ ที่เป็นรูปธรรม  มีการประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกชมรมฯ
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ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุน เมื่อใดที่ประธานบริษัทฯ มาร่วมใน
ชมรมฯ เมื่อนั้นความสำ�เร็จก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว
๒. กรรมการมีประสิทธิภาพ กรรมการที่ได้รับคัดเลือกมา มีจิตอาสา
ที่รักในการทำ�กิจกรรม แล้วงานที่ยากจะง่ายขึ้นมาทันที
๓. สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ การให้ความรู้แก่สมาชิก เป็นพื้นฐาน
ที่สำ�คัญในการปลูกฝังแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความยั่งยืนของชมรมฯ
๔. ภาครัฐให้การสนับสนุน ในส่วนราชการต้องให้กำ�ลังใจ หรือ ปัจจัย
อืน่ ๆ ทีก่ ระตุน้ ให้การดำ�เนินงานเป็นไปแบบขยายผล เพือ่ ให้หน่วยงานเครือข่าย
ต่างๆ ได้ทราบและรู้ถึงข้อดีในการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
๕. วัดเป็นสถานทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ วัดเป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตใจทีด่ ี วัดทีอ่ ยูร่ อบ
ข้างชมรมฯ กรรมการควรจัดกิจกรรมพาสมาชิกมาวัด หรือ พาวัดมาหาสมาชิก
๖. ภาคีเครือข่าย การสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นการกระจายความรู้ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
๗. กิจกรรมสอดคล้องเหมาะสม กิจกรรมที่มาใช้ในการดำ�เนินงาน
ควรเน้นตามหลัก ๓ ก. ที่เหมาะสม
๘. เน้นการมีส่วนร่วม ทุกกระบวนการทุกกิจกรรม สิ่งสำ�คัญคือ
อย่าทำ�คนเดียว ต้องเน้นการมีส่วนร่วมในการทำ�งานร่วมกัน
และทัง้ หมดนี้ คือปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของชมรม TO BE NUMBER ONE
พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส ที่ได้ดำ�เนินการมาโดยตลอด อย่างยั่งยืนตลอดไป
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ความรู้และความสำ�เร็จ
ในการดำ�เนินงาน
TO BE NUMBER ONE
(ชมรม TO BE NUMBER ONE)
ในสถานศึกษา
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
แนวทางและหลักการดำ�เนินงาน

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของยาเสพติดต่อ
เยาวชน จึงได้จดั โครงการรณรงค์ปอ้ งกันปัญหายาเสพติดมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒
ได้ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึง
ปัจจุบันและได้เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
แนวทางการดำ�เนินงานชมรมยึดหลักการ ๓ ก ดำ�เนินกิจกรรมภายใต้
๓ ยุทธศาสตร์ อาจเป็นเพราะชมรมเรียนรู้ที่จะต้องพึ่งตนเองให้ได้ภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น เมื่อหนทางที่ก้าวเดินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
การพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมโดยไม่ต้องยึดตัวเงินเป็นสำ�คัญ สร้างสรรค์
กิจกรรมตรงตามความต้องการของวัยรุ่น ทันสมัย และสามารถบูรณาการได้ทั้ง
๓ ยุทธศาสตร์ สร้างความโดดเด่นและอัตลักษณ์ของตัวเอง ให้ได้ทำ�งานจริงจัง
มุ่งมั่น ทุ่มเท และรักในความเป็น TO BE NUMBER ONE เคยแพ้เสียใจแต่ต้อง
ตั้งหลักให้ได้เร็วที่สุดและใช้ประสบการณ์ความผิดพลาดนำ�มาแก้ไขเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายที่ตั้งใจไว้

เป้าหมาย

ต้นแบบระดับเพชรในปี ๒๕๕๘  

วัตถุประสงค์

๑.   เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
มีทักษะชีวิตและป้องกันตนเองได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. สร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน
ในการป้องกันยาเสพติด
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๓.   สร้างความเข้าใจและยอมให้ผทู้ ใี่ ช้สารเสพติดได้รบั การบำ�บัดฟืน้ ฟู
จนกว่าจะหายเป็นปกติ
๔.   สนับสนุน TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ให้นักเรียน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ

วิธีการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานมีการวางแผนเป็นแผนเดือน แผนปี และROAD MAP
๓ ปีที่ต้องเป็นต้นแบบเพชรในปี ๒๕๕๘ การดำ�เนินงานภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์
มีหัวหน้าแต่ละยุทธศาสตร์และมีการประเมินผลการดำ�เนินงานทุก ๖ เดือน
การรับสมัครสมาชิกจากกระแสรุน่ พี่ TO BE NUMBER ONE IDOL ตัม้ เดอะสตาร์
๙ ทำ�ให้มเี ด็กๆ มาสมัครเป็นแกนนำ�ของชมรม จำ�นวนมากถึง ๑๒๕ คน ในขณะ
เดียวกันแกนนำ�ทีเ่ ข้ามาใหม่ตอ้ งเรียนรูค้ วามเป็น TO BE NUMBER ONE ทีม่ าทีไ่ ป
ของชมรมเรารูจ้ กั รุน่ พี่ รุน่ น้อง กว่าคณะกรรมการทูบจี ะติดเข็มทูบไี ด้ตอ้ งสอบผ่าน
๓ ก ต้ อ งท่ อ ง ๓ ยุ ท ธศาสตร์ ทู บี แ ละร้ อ งเพลงของทู บี ต ามเวอร์ ชั่ น ต่ า งๆ
ให้ได้ก่อนทำ�ไม่ได้ไม่มีสิทธิติดเข็ม เวลาไปทำ�กิจกรรมต่างๆ ลืมติดเข็มเก็บเงิน
เข้าชมรมครัง้ ละ ๕๐ บาท การจะขึน้ เป็นคียแ์ มนของชมรมได้ตอ้ งผ่านการเข้าค่าย
พัฒนาสมาชิกหรือ TO BE NUMBER ONE CAMP ของกรมสุขภาพจิต
ด้านกองทุนการหารายได้ของชมรมเพื่อใช้การจัดกิจกรรมมีการจัดคอนเสิร์ต
การแสดงดนตรีของ TO BE NUMBER ONE และเมือ่ ชมรมเรามี TO BE NUMBER
ONE IDOL มากที่สุดของประเทศจึงจัดคอนเสิร์ตไอดอลหารายได้เข้าชมรม
ใช้ ใ นการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยซึ่ ง ประสบความสำ� เร็ จ เป็ น อย่ า งดี ก ารหารายได้
จากกิจกรรมต่างๆ โครงการต่างๆ ของชมรมในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ
คณะกรรมการจัดทำ�โครงการเสนอขอทุนผูใ้ หญ่ใจดีในจังหวัดทัง้ ท่านผูว้ า่ ราชการ
จั ง หวั ด ศตส.จ.รบ หน่ ว ยงานเอกชนต่ า งๆ ให้ ก ารสนั บ สนุ น โดยไม่ ไ ด้ ข อ
งบประมาณสนับสนุนของโรงเรียนเลยจนสามารถสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองได้
ในการเป็นชมรมที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นและดำ�เนิน
กิจกรรมภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ดแู ลทัง้ กลุม่ เด็กดี  เด็กกลุม่ เสีย่ ง ดูแลแบบองค์รวม
กาย จิต สังคม ดึงเด็กๆ มาทำ�กิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
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คืนคนดีสู่สังคมซึ่งเราเรียกว่า TO BE NUMBER ONE CHANGE จัดกิจกรรม
สร้างสุขในศูนย์เพือ่ นใจให้ทนั สมัย ตามความสนใจความถนัด หาเวทีให้ประกวด
ให้แสดงความสามารถ จนเด็กๆ ในศูนย์เพื่อนใจ สามารถสร้างรายได้จากกการ
ฝึกฝนความชำ�นาญ เช่น เป็นครูสอนเต้น หรือรับงานต่างๆ  ในการเต้นทัง้ B-BOY  
COVER DANCE ถ่ายแบบ ภาพนิ่ง งานโฆษณา
จากความเป็นชมรมที่มีศักยภาพในด้านการทำ�งานเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น
จนก้าวสู่ต้นแบบระดับเพชร  ปีที่ ๑ ความผูกพันของพี่-น้องชมรมทูบี ร.ร.ราช
โบริกานุเคราะห์ การเคารพรุ่นพี่การให้เกียรติจดจำ�ระลึกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ไหน
สร้างความยอมรับนับถือกันในแต่ละรุ่น สิ่งเหล่านี้คือความมั่นคง ที่จะผลักดัน
และพัฒนาชมรมก้าวสู่ระดับเพชรให้ได้ในปี ๒๕๕๘ เป็นการสร้างสายใยความ
เป็นพี่น้องของทูบีราชโบริกานุเคราะห์ ที่สั่งสมมานานนับสิบปี โดยมีความเป็น
TO BE NUMBER ONE และครูทปี่ รึกษาชมรมเป็นตัวเชือ่ ม ความรัก ความผูกพัน
ในชมรมทำ�ให้รุ่นพี่กลับมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ มาช่วยงานในชมรม มีกิจกรรม
หลายอย่างที่เชิญรุ่นพี่กับรุ่นน้องมาร่วมมือกัน เช่น รุ่นพี่มาถ่ายทอดองค์ความรู้
หรือสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน

กิจกรรมเด่น

ภาพยนตร์สั้น
ผลงานของชมรมสร้างชื่อเสียงระดับเอเชีย ปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔
โครงการประกวดหนังสั้น JENESYS THAILAND จัดโดยสถานทูตญี่ปุ่นนางสาว
ธัญจุฑา รักษายศ และนายดนุนยั ไทยดำ�รง แกนนำ�ชมรม TO BE NUMBER ONE
ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดหนังสั้นเยาวชนเอเชียภายใต้หัวข้อ
ครอบครัว ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ณ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ๒๙
พ.ย. – ๑๐ ธ.ค. ๕๓ ภาพยนตร์เรื่องบุคคลสุดท้าย ผู้กำ�กับนางสาวธัญจุฑา
รักษายศ  ภาพยนตร์เรื่อง THE LESSON ONE ผู้กำ�กับนายดนุนัย ไทยดำ�รง ซึ่ง
นางสาวธัญจุฑา รักษายศ  ได้รบั รางวัลที่ ๒ ของเอเชีย และในปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
เด็กแกนนำ�ของชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น
เข้าประกวดเทศกาลภาพยนตร์สั้น ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์และมูลนิธิหนังไทย
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ในพระอุปถัมป์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคล และได้รับเลือกเข้า
ร่วมโครงการ JENESYS ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปประกวด
ภาพยนตร์สั้นเยาวชนเอเชียถึง ๖ คน ตลอดระยะเวลา ๔ ปี ที่เข้าร่วมประกวด
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
ชมรมของเราเป็นชมรมที่มี TO BE NUMBER ONE IDOL มากที่สุด
ของประเทศ(จากไอดอลรุ่นที่ ๑ – ๓ ระดับประเทศ ๔ คน ระดับภาค ๓ คนและ
ไอดอลรุน่ ที่ ๔ ได้เป็นตัวแทนแข่งขันเข้าระดับประเทศอีก ๒ คน) ทัง้ ระดับประเทศ
และระดับภาคและที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชมรมโดยเฉพาะตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม
THE STAR คนที่ ๙ ของเมืองไทยเป็นแกนนำ�ชมรม รุ่นที่ ๖

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

สมาชิก TO BE NUMBER ONE เด็กทูบี ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
ถูกสอนและปลูกฝังในเรื่องความพยายาม ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความรับผิดชอบ
แรงจูงใจและ SENIORITY ทุกโครงการ แกนนำ�เป็นคนดำ�เนินการมีคำ�สั่งแต่งตั้ง
รับผิดชอบ เรียนรู้การทำ�งานเป็นทีมการแก้ปัญหาเช่น การเตรียมความพร้อม
ในการประกวด/การรับคณะอนุกรรมการไปตรวจเยี่ยมพื้นที่/ซ้อมนำ�เสนอ/
ซ้อมจัดบูธนิทรรศการ บริหารจัดการเอง/ใครคุมบูธ/ใครอยู่ทีมนำ�เสนออาจจะ
เพราะเป็นความผูกพันของ TO BE NUMBER ONE ที่ทำ�ให้รุ่นพี่ๆ ที่จบไป
แล้วจะห่วงจะถามไถ่แวะมาหามาช่วยน้อง ตามไปดูอิมแพคหรือให้กำ�ลังใจการ
ประกวดระดับประเทศแม้แต่ระดับพืน้ ที่ ตัวแทนทุกรุน่ จะเข้ามาช่วยรับการตรวจ
พร้อมประเมินเก็บคะแนนพืน้ ที่ ตลอดระยะเวลาก้าวสูป่ ที ๑ี่ ๒ ของชมรม TO BE
NUMBER ONE ราชโบริกานุเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทำ�ให้เราเกิด
การเรียนรู้ถอดบทเรียนได้ดังนี้
สิ่งที่ต้องสร้างให้ได้ในการเป็นต้นแบบ
๑. ความต่อเนื่องและการสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งในและนอกชมรม
ซึ่งต้องเป็นกิจกรรมที่ทันสมัยให้ประโยชน์ตรงใจกลุ่มวัยรุ่น
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๒. เตรียมความพร้อมรุ่นต่อรุ่น เมื่อรุ่นพี่ใกล้จบต้องวางแผนรุ่นน้อง
ทำ�งานประกบตามตำ�แหน่งคณะกรรมการชมรม เพือ่ เป็นการฝึกคณะกรรมการ
ในปีต่อไป (โดยจะเตรียมทันทีหลังประกวดระดับประเทศ)
๓. หาหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการทำ�โครงการต่างๆ ของ
ชมรมโดยคณะกรรมการชมรมไปนำ�เสนอโครงการต่างๆและของบประมาณ
สนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และกระทรวง
วัฒนธรรม
๔. ประธาน – รองประธาน และคณะกรรมการชมรมจะต้องผ่านการ
เข้าค่าย TO BE NUMBER ONE CAMP ของกรมสุขภาพจิต เป็นการอบรม
เพื่อพัฒนาและเรียนรู้การเป็นทูบีนัมเบอร์วันอย่างเข้มข้น
๕. ความผู ก พั น ระหว่ า งทู บี รุ่ น ต่ อ รุ่ น รุ่ น น้ อ งต้ อ งเคารพและให้
เกียรติรุ่นพี่ต้องจำ�ได้ว่าพี่ๆ เป็นทูบีฯรุ่นไหน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายต่างๆ พี่ๆ
กลับมาช่วยชมรมมาเป็นวิทยากร มาเป็นพี่เลี้ยงค่าย มาต้อนรับคณะกรรมการ
วันประเมินระดับพื้นที่ สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความผูกพัน การให้พี่น้องทำ�งาน
ร่วมกันสร้างความผูกพันพีน่ อ้ งจะไม่ทงิ้ กัน แม้แต่การประกวดรุน่ พีจ่ ะตามมาให้
กำ�ลังใจจะมาช่วยครูดูแลน้องๆซ้อมการนำ�เสนอ
๖. การปลู ก ฝั ง การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองสร้ า ง ACHIEVEMENT
MOTIVATION ให้แกนนำ�/สมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยเป็นต้นแบบ
ไม่ว่ากิจกรรมใดๆต้องทำ�ให้ดีที่สุด 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 การทำ�แฟ้มสะสมงาน แม้แต่การเตรียมตัวสัมภาษณ์
การขอทุนมหาวิทยาลัย
70

เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
“ก้าวย่างของการทำ�งานกับ TO BE NUMBER ONE”

๙. การทีส่ มาชิกทุม่ เททำ�กิจกรรม ครูทปี่ รึกษาต้องประสานงานกับครู
ผูส้ อนขอเวลาเรียน และติดตามผลการเรียนของเด็กในชมรม รูจ้ กั ผูป้ กครองของ
นักเรียนแกนนำ�
๑๐. การสนับสนุนเครือข่าย ต้องช่วยเหลือชมรมเครือข่ายทีเ่ ข้าประกวด
ให้ข้อมูล ถ่ายทอดประสบการณ์ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
๑๑. สร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายในกลุ่มต้นแบบทั้งสถานศึกษา
และชุมชน เพื่อให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

ตลอดระยะเวลาในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE ประโยชน์
โดยตรง คือ เป็นโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทีไ่ ด้ผลอย่าง
ชัดเจน ได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ใหญ่ในจังหวัดจากผลงาน
ที่เราสั่งสมและทำ�อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ชมรม ได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจและ
ความสำ�เร็จ ดังนี้
๑. ชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ ได้รบั รางวัล
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ ๑
๒. อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล บุคลากรสถานศึกษา TO BE
NUMBER ONE  ประจำ�ปี ๒๕๕๕
๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ สร้างเด็กเก่ง
เด็กดี มีจิตอาสา เรียนรู้ การทำ�งาน การยอมรับนับถือให้เกียรติ สร้างแรงจูใจ
นำ�ประสบการณ์จากการเป็นเด็กทูบีนำ�ไปใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีสติ
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ ได้รับ
การนำ�เสนอเป็นโครงการดีเด่น ในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน การประเมิน
ภายนอกรอบสามของ สมศ. การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขและเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้โรงเรียนผ่านการประเมินและรับรางวัล
ดังกล่าว และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ ๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ด้านวิชาการกิจกรรมนักเรียน(ชมรม TO BE NUMBER ONE )
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
สร้างเด็กเก่ง เด็กดี มีจิตอาสา เรียนรู้การทำ�งาน   การยอมรับนับถือให้เกียรติ
สร้างแรงจูงใจนำ�ไปใช้ในชีวิตมหาวิทยาลัย รองประธานชมรม รุ่น ๕ (บอม)
ได้สัมภาษณ์ในหนังสือ MAGAZINE I LOVE TO BE ฉบับครบรอบปีที่ ๑๑ ของ
ทูบี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ว่า TO BE NUMBER ONE ให้ทางเดินกับชีวิต
ผมเลย การก้าวเข้ามาในชมรมทำ�ให้ได้ท�ำ กิจกรรมต่างๆในสิง่ ทีร่ กั ทัง้ ดนตรีและ
หนังสัน้ จนต่อยอดขอทุนเรียนฟรีในมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยการนำ�เสนอ PORT
FOLIO ของ TO BE NUMBER ONE ล้วนๆ ประสบการณ์จากการเป็นเด็กทูบี
ทำ�ให้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีสติ

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

๑. พระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทำ�ให้พวกเรามีขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งานและมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาชมรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
๒. ความรักความภาคภูมิใจในความเป็น TO BE NUMBER ONE
๓.   การได้รบั สนับสนุนจากโรงเรียน,ชุมชน,ศิษย์เก่า,หน่วยงานราชการ
และเอกชนต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ
๔. การทำ�งานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ แม้จะผิดหวังก็
พัฒนาตนเองและสู้ต่อไป
๕. การส่ ง แกนนำ � เข้ า ค่ า ยพั ฒ นาสมาชิ ก สู่ ค วามเป็ น หนึ่ ง ของ
กรมสุขภาพจิตอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้แกนนำ�ได้พฒ
ั นาศักยภาพ นำ�ความรูม้ าพัฒนา
ตนเองและชมรม
๖. การขยายเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย จนผูใ้ หญ่ใน
จังหวัดให้การสนับสนุน และเห็นความสำ�คัญ
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
แนวทางและหลักการดำ�เนินงาน

โรงเรี ย นศรี บุ ญ เรื อ งวิ ท ยาคารได้ น้ อ มนำ � เอาพระปณิ ธ านของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ โดยได้ดำ�เนินงานตามคำ�ขวัญที่ว่า “เป็นหนึ่งโดย
ไม่พึ่งยาเสพติด” และแนวทาง “โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน”จากเริ่มต้นมีสมาชิก
เพียง ๑,๕๘๕ คน ปัจจุบันมีสมาชิก ๓,๐๘๕ คน ชมรมมีกิจกรรมสร้างสรรค์
ที่สนับสนุนให้เราเก่งและดีตามแบบฉบับเยาวชนของ TO BE NUMBER ONE
ดำ�เนินงานตามหลัก  ๓ ก และ ๓  ยุทธศาสตร์ จากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง  
หลักการดำ�เนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้
๑. ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ�  กล้าแสดงออก
และช่วยเสริมความภาคภูมิใจ               
๒.  ใช้สอื่ ดนตรี กีฬา ศิลปะในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุน้ ให้เยาวชน
เข้ามารวมกลุ่มทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน
๓. สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำ�คัญ สำ�หรับเยาวชน ในชุมชนให้ปลอดภัยจาก ปัญหา
ยาเสพติด                                                                              
๔. “เพื่อนช่วยเพื่อน”                                                                                                      
๕.  สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ทำ�กิจกรรมที่สนใจ สร้างสรรค์
และเกิดสุข                                 
๖.   สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพ จะทำ�ให้
การ ดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยดำ�เนินงานภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลักคือ
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๖.๑ การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖.๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
๖.๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพือ่ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เป้าหมาย

“เป็นโรงเรียนTO BE NUMBER ONE ต้นแบบเพชร ในปี ๒๕๕๙”

วัตถุประสงค์

๑. เพือ่ ให้วยั รุน่ ทีม่ ปี ญ
ั หา หรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รบั คำ�ปรึกษา  
แนะนำ� ทีถ่ กู ต้องเหมาะสม จากผูเ้ ชีย่ วชาญหรือเพือ่ นอาสาสมัครทีผ่ า่ นการอบรม
๒. เพื่อให้วัยรุ่นได้รับประสบการณ์ และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึก
แก้ปัญหาและพัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเอง และจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน
๓. เพื่อให้วัยรุ่นได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์   และเสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง  ด้วยการฝึกทักษะ
ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ  จากอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
๔. เพือ่ ให้โอกาสแก่วยั รุน่ ได้มสี ถานทีท่ เี่ หมาะสมและเป็นทีย่ อมรับจาก
ทุกฝ่ายในการทำ�กิจกรรมที่สนใจร่วมกัน   รวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในชุมชน
๕. เพื่อให้วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถ เข้ารับการอบรมเป็นอาสา
สมัครให้คำ�ปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน
๖. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป
๗. เพือ่ ให้มรี ปู แบบการดำ�เนินงานโรงเรียนต้นแบบ TO BE NUMBER
ONE ในกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร
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วิธีการดำ�เนินงาน

ดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อือ้
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการรณรงค์หาสมาชิก การจัดทำ�สือ่
ของชมรมภายใต้ LOGO TO BE NUMBER ONE  การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง
ตามสาย การติดตามงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศและการรณรงค์ใช้สื่อและสัญลักษณ์ที่ถูกต้องของโครงการให้
แพร่หลายมากขึ้น  เช่น ร้องเพลง ติดเข็มกลัด ใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE   
เป็นต้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์อนื่ ๆ ในชุมชนและสังคมในนามสมาชิก
TO BE NUMBER ONE เพือ่ สร้างผลงานและภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั โครงการ  และ
มีกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับชมรมเครือข่ายอย่างสมํ่าเสมอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
มีการจัดค่ายพัฒนาแกนนำ�ชมรมหรือแกนนำ�ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE มีการจัดกิจกรรมสำ�หรับสมาชิกและแกนนำ�  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจ มีบริการให้คำ�ปรึกษาโดยแกนนำ�ที่ผ่านการอบรมเพื่อช่วยเหลือ
เพื่อนสมาชิก มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำ�หรับ
สมาชิกอย่างสมํ่าเสมอ มีกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และการดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE
สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ ให้โอกาสผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ตามโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” จัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไข เช่น
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  การให้ความช่วยเหลือการประชุมผูป้ กครองนักเรียน  
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐% ทำ�ให้ได้ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  ช่วยสนับสนุน
หรือจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมเครือข่ายที่มีอยู่เดิมอย่างสมํ่าเสมอ   เพื่อก่อให้
เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
“ก้าวย่างของการทำ�งานกับ TO BE NUMBER ONE”

75

เกิดพลังสามัคคีที่เข้มแข็ง  ได้สร้างเครือข่ายขึ้นใหม่  ช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่
เครือข่ายเดิม เช่น ทำ�ให้เกิดชมรมใหม่ หรือ สนับสนุนเครือข่ายชมรมเดิมสามารถ
เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดในระดับภาคได้ ทำ�ให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
มีความเป็นผูน้ �  
ำ มีความมัน่ ใจ รูจ้ กั การให้และเสียสละ รูจ้ กั การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  รู้ทักษะของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  เกิดความสามัคคี

กิจกรรมเด่น

๑. TO BE NUMBER ONE FREEDOM
เป็ น การขยายโอกาส และถ่ า ยทอดความรู้ ความสามารถ  
ประสบการณ์ของสมาชิกค่าย  TO  BE  NUMBER  ONE  รุน่ ที  ่ ๑ – ๑๒  สูเ่ พือ่ นๆ  
น้องๆ  เยาวชนของเราในโรงเรียน  ให้พวกเขารูจ้ กั และค้นพบความสามารถในตัวเอง
และนำ � สิ่ ง นั้ น มาแสดงออกได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามความต้ อ งการของตนเอง
ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก และนำ�ความ
สามารถของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นเวทีทเี่ ปิดโอกาสให้พวกเขาได้
แสดงออก เพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่เยาวชนในโรงเรียน  และเต็มใจที่จะร่วม
กิจกรรมของทางโรงเรียน เพื่อเพิ่มความสามารถและกำ�ลังใจที่ดีให้แก่เยาวชน  
ให้คำ�ปรึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดีภายใต้กรอบความคิดที่ว่า
        “ค้นพบตัวตน  ฝึกฝนให้ดี  รวมพลังน้องพี่  TO  BE  ศรีบุญเรือง”
๒. แอ๊บแบ๊วทูบีศรีบุญเรือง
เป็นการเน้นการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้เยาวชน
สะท้อนคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ออกมา และให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กระแสวัยรุน่ โดยเฉพาะดนตรีเสียงเพลง และการบันเทิงทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรม
กีฬา  สุนทรีศาสตร์ เป็นสุดยอดของการจูงใจเยาวชน  และวัยรุน่ ให้สนใจอยากที่
จะมีสว่ น  อะไรเป็นเรือ่ งของเสียงเพลง  เสียงดนตรี  นักร้องศิลปินชือ่ ดัง  เยาวชน
จะให้ความสนใจชืน่ ชมเป็นพิเศษ ดังนัน้ การมีเวทีดนตรีทใี่ ด  เชือ่ แน่วา่ จะมีวยั รุน่
ไปรวมตัวกันสูงสุด  จึงใช้นวัตกรรมด้านเสียงเพลงเพือ่ สร้างกระแสการไม่ยงุ่ เกีย่ ว
กับยาเสพติด “แอ๊บแบ้ว TO BE ศรีบุญเรือง”
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๓. ห้องเรียนคนดี TO BE NUMBER ONE
เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาห้องเรียนและศักยภาพของเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจในขอบข่ายหน้าที่ของเยาวชนเป็นการสร้างแกนนำ�ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  โรคเอดส์  เพศศึกษา  และการมีสขุ ภาวะทางเพศ
สร้างความเป็นผูน้ ำ� ความอดทน การดำ�รงชีวติ ของสังคมไทย และมีจติ สำ�นึกทีด่   ี
ให้มปี ระสิทธิภาพเพือ่ เป็นการพัฒนาชาติในโอกาสต่อไป ภายใต้กรอบความคิดที่
ว่า“มีแหล่งเรียนรู้  ดูแลช่วยเหลือ  เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม  กิจกรรมสร้างสรรค์”

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

ความสำ�เร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้นแบบระดับทอง  
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑.  มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเอง
๒.  มีภูมิคุ้มกันตนเองมากขึ้น
๓.  มีกระบวนการในการทำ�งานอย่างเป็นขั้นตอน
๔. สร้ า งแกนนำ � ที่ เข้ ม แข็ ง และไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด มี สุ ข ภาวะ
ทางเพศที่ดี
๕. สร้างความรักความสามัคคี  สร้างภูมิคุ้มกัน  มีจิตสาธารณะ

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

  ๑.  ผูบ้ ริหารทุกระดับให้ความสำ�คัญ และประกาศเป็นนโยบายในการ
ดำ�เนินงาน
๒.  นักเรียนแกนนำ�มีความรู้ เข้าใจหลักการดำ�เนินงานมีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ
๓. บุคลากรในโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารทุกคนเห็นความสำ�คัญ  
และมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมอันเกิดจากความต้องการของเยาวชน
๔. ชุมชน และองค์กรอื่นส่งเสริมและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน
แนวทางและหลักการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

ดำ�เนินการบนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการความต้องการ
ความสนใจ และพฤติ ก รรมเฉพาะของวั ย รุ่ น เพราะวั ย รุ่ น เป็ น วั ย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการ
กระทำ�ผิด และการพึ่งพายาเสพติดด้วยความคึกคะนอง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใย
เยาวชนไทยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ จึงทรงริเริ่มโครงการ
TO BE NUMBER ONE ขึน้ และทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ เพือ่ ให้เยาวชน
ไทยทั้งหลายปลอดภัยจากพิษภัยของสารเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจและ
มีสุขภาพดี
         ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวัยรุ่นและเยาวชนที่มีกระแสนิยม
การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งเป็นพระราชดำ�ริขององค์ประธานโครงการ
ทางโรงเรียนจึงได้กอ่ ตัง้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ขึน้ เมือ่ วันที่ ๒๖ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีแนวทางการดำ�เนินงานตามหลักการของ ๓ ก. และ ๓ ย.

เป้าหมาย

๑. เพือ่ จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตอ่ เนือ่ ง
ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
๒. เพื่ อ พั ฒ นาสมาชิ ก ให้ มี สุ ข ภาพกายสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ป ลอดจาก
สิ่งเสพติดและอบายมุข
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วัตถุประสงค์

          ๑. เพือ่ รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  ในโรงเรียนและ
ให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของชมรมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
๒. เพือ่ ให้สมาชิกชมรมมีสว่ นร่วมในการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
          ๓. เพื่อขยายเครือข่ายการดำ�เนินงานโครงการไปยังโรงเรียนอื่นๆ
ในจังหวัดลำ�พูน และต่างจังหวัดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

วิธีการดำ�เนินงาน
ดังนี้

ดำ�เนินการภายใต้หลักการทำ�งานของ ๓ ก. และ ๓ ย. ซึง่ มีวธิ กี ารดำ�เนินงาน

ก ที่ ๑ กรรมการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการของชมรมเป็น ๒ ชุด คือ
ชุดที่ ๑ได้แก่ คณะกรรมการอำ�นวยการ ประกอบด้วย  ฝ่ายบริหาร ครูที่ปรึกษา  
มีหน้าที่ให้คำ�ปรึกษา และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม รวมทั้ง
ติดตามการดำ�เนินงานของชมรม คณะกรรมการชุดที่ ๒ ได้แก่  คณะกรรมการ
บริหารชมรมประกอบด้วย สมาชิกทีม่ จี ติ อาสาสมัครใจเข้ามาเป็นแกนนำ�ในการ
บริหารชมรม มีหน้าที่ดำ�เนินการรับสมัครสมาชิกชมรม และวางนโยบายหลัก
ของการดำ�เนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชมรม
ก ที่ ๒ กองทุน กองทุนของชมรมมี ๒ ส่วน  คือส่วนที่ ๑ มาจากการ
หารายได้ของสมาชิกชมรมและงบประมาณจากการสนับสนุนของโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นๆ โดยได้จัดจำ�หน่ายนํ้าดื่มเสริมราศี อาหารและค่าวิทยากร ฯลฯ
ส่ ว นที่ ๒ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำ�พูน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศพส.อำ�เภอบ้านโฮ่ง และศพส.จังหวัดลำ�พูน  
สำ�นักงานป.ป.ส. ภาค ๕ ฯลฯ โดยการเบิกจ่าย ในส่วนงบประมาณจากภายนอก
ให้ ค รู ที่ ป รึ ก ษาชมรมดำ � เนิ น การขออนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการอำ � นวยการ
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ส่วนรายได้จากสมาชิกให้ดำ�เนินการโดยเสนอต่อประธานชมรมเป็นผู้เสนอขอ
อนุมัติจากครูที่ปรึกษาและครูที่ปรึกษาได้เสนอต่อเหรัญญิก ซึ่งเป็นขั้นตอนการ
เบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ เหรัญญิกชมรมเป็นผู้จัดทำ�เอกสารการเบิก-จ่าย และ
รายงานสถานภาพทางการเงินทุกสิน้ เดือน ดังนัน้ การดำ�เนินงานด้านงบประมาณ
จึงมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ก ที่ ๓ กิจกรรมชมรม ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างของสมาชิกให้เป็นประโยชน์และเพื่อพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ให้เข้มแข็ง มีทักษะชีวิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
มีการจัดกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยมที่
เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ กิจกรรมดีเจต่อต้านยาเสพติด
ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุชุมชน และออกอากาศประชาสัมพันธ์
ที่โรงเรียนทุกวันจันทร์ เวลาพักกลางวัน  กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมประกวดเดือนดาวหนุ่มสาวชาวทูบี และขวัญใจชาวทูบีหญิงชาย และ
เดือน ดาว ป๊อบปูล่ า่ โหวต กิจกรรมแต่งบทเพลงทูบ   ี นมั เบอร์วนั จัดทำ�จดหมายข่าว
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE โชว์สู่ชุมชน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและการ
ดำ�เนินงานของชมรม และความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้แก่เยาวชนและชุมชน การร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำ�พูน เพื่อเผยแพร่ผลงานของชมรม ให้แก่เยาวชนและชุมชนในจังหวัด
ลำ�พูน รวมทั้งจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของชมรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้แก่เยาวชนมี
กิจกรรม ดังนี้
๑.  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การประกวดร้องเพลงลูกทุง่ โครงการ
TO BE NUMBER ONE เติมฝันคนรักลูกทุง่ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ต้านยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการ TO BE NUMBER ONE SHOW กิจกรรมอบรมเครือข่าย ฯลฯ
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๒. การให้บริการศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ดำ�เนินงานภายใต้
หลักการ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ เช่น
-   กิจกรรมสร้างสุข เช่น B – Boy ดนตรี แอโรบิก ดูหนังฟังเพลง
เต้น COVER รำ� ร้องเพลง คาราโอเกะ   
- กิจกรรมแก้ปัญหา พัฒนา EQ เช่น เกมคอร์สเวิร์ด เอแมท
หมากรุก อ่านหนังสือ กิจกรรมพัฒนา EQ/IQ และการประเมิน
ความเครียดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่
  
๑.  จัดกิจกรรมอบรมแกนนำ�สถานีตำ�รวจจำ�ลองในโรงเรียนเครือข่าย
  
๒. จัดอบรมแกนนำ�นักเรียนเครือข่าย นักเรียนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิต TO BE NUMBER ONE ทุกๆ ปี
๓.  จัดอบรมแกนนำ�เครือข่ายชุมชน โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
การจัดการอบรมจากสาธารณสุขจังหวัดลำ�พูน
๔. ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนประถมศึกษา โดยดำ�เนินงานใน
โครงการ ส่งใจถึงพี่ ทูบีอาสา  ต้านภัยยาเสพติด
๕. พัฒนาการดำ�เนินงานของชมรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถขยาย
ผลไปยังเครือข่ายสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ต่างประเทศ
เพื่อให้เครือข่ายสมาชิก ได้นำ�ไปปรับใช้ในการดำ�เนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ มาศึกษาดูงาน เช่น
จากต่างประเทศ   มีคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการจากองค์การอนามัยโลก
๑๑ ประเทศ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮันดง ประเทศเกาหลีใต้  

กิจกรรมเด่น

๑. กิจกรรมสถานีตำ�รวจจำ�ลองในโรงเรียน เป็นกิจกรรมจิตอาสา
ของสมาชิก ในการดูแลซึ่งกันและกันในโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจในความ
ปลอดภัย โดยตำ�รวจจำ�ลองจะทำ�หน้าที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยง และรับ
เรือ่ งราวร้องทุกข์ตา่ งๆ  ปฏิบตั งิ านร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจสถานีต�ำ รวจบ้านโฮ่ง
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มีบูรณาการกับอาสาสมัครประจำ�ศูนย์ โดยการดำ�เนินงานได้จำ�ลองนักเรียน
เป็นตำ�รวจ ปฏิบัติหน้าที่ตามตำ�แหน่งสายงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจริง คือ
ฝ่ายป้องกัน ฝ่ายสืบสวน สอบสวน ฝ่ายจราจร ฝ่ายปราบปราม  
๒. กิจกรรมบ้านแสนสุขหลังเรียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการใช้ เวลาว่ า งของกลุ่ ม เสี่ ย ง ให้ หั น มาเล่ น กี ฬ า ดนตรี
ร้องเพลงคาราโอเกะ เต้นบีบอย แอโรบิกแดนเซอร์และฟ้อนรำ� ฯลฯ ซึง่ กิจกรรม
เหล่านี  ้ จะจัดขึน้ ในช่วงเวลาว่างหลังเลิกเรียน โดยนักเรียนแกนนำ� จะจัดหาวิทยากร
ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีความสามารถในกิจกรรมนั้นๆ มาช่วยสอน และ
หากกลุ่มปกติมีความสนใจ ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้
กลุ่มปกติเบี่ยงเบนไปสู่พฤติกรรมเสี่ยง
๓. กิจกรรม พีห่ นึง่ น้องห้า แก้ปญ
ั หายาเสพติด  เป็นกิจกรรมทีน่ กั เรียน
แกนนำ�รุ่นพี่ ๑ คน จะดูแลน้องๆ กลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด ๕ คน การดำ�เนินงาน
เริ่มต้นโดยรับข้อมูลกลุ่มเสี่ยง/ มีปัญหาด้านยาเสพติดจัดทำ�ข้อมูลประวัติและ
นัดพบปะ บันทึกการสนทนาพูดคุย ตลอดจนการนัดหมายในครั้งต่อไป มีการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสาเหตุของปัญหา
วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคน ที่ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง มีการสรุปผลการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง
ให้ทราบในวันที่นัดพบปะ และบอกเล่าถึงปัญหาในแต่ละวัน (ถ้ามี) พี่แกนนำ�ให้
คำ�ปรึกษา ให้ค�ำ แนะนำ�ให้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข ตามความสนใจทีต่ นเองชอบ
พีจ่ ะสังเกตพฤติกรรมและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ สรุปผลการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
พร้อมส่งบันทึกผลการแก้ไข
๔. กิจกรรมส่งใจถึงพี่ ทูบอี าสา ต้านภัยยาเสพติด จากข้อมูลการใช้บหุ รี่
และยาเสพติดของนักเรียนชั้น ม.๑ พบว่าส่วนใหญ่ได้เริ่มใช้บุหรี่และยาเสพติด
มาตั้งแต่เรียนชั้นประถม ดังนั้น นักเรียนแกนนำ�จึงเห็นว่า ควรจะให้ความรู้
และความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแก่น้องๆ จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรม
ส่งใจถึงพี่ ทูบอี าสา ต้านภัยยาเสพติด โดยดำ�เนินการไปให้ความรูแ้ ละจัดกิจกรรม
ให้แก่น้องๆ
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๑. มีนักเรียนมาใช้บริการศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE เป็น
จำ�นวนมาก โดยเฉพาะการให้ค�ำ ปรึกษา แต่แกนนำ�ต้องเรียนและมีกจิ กรรมอืน่ ๆ
อีกมาก จึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง สำ�หรับแนวทางการในการแก้ไข
คือเปิดให้บริการให้คำ�ปรึกษาผ่านทาง E-mail และ Face book
๒.  วสั ดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ในการให้บริการในศูนย์เพือ่ นใจ
TO BE NUMBER ONE แนวทางในการแก้ไข คือ ขอสนับสนุนงบประมาณจาก
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

สมาชิกมีสขุ ภาพกาย และสุขภาพใจดี ปลอดจากสิง่ เสพติดและอบายมุข
และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

การดำ�เนินงาน

๑. สมาชิกกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ ตามความถนัดและความสนใจ เหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ มีภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็ง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๒.  ชมรมได้รบั การยกย่อง และได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
องค์กรภาครัฐ และเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ และปรากฏผลงาน/รางวัล
ต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ชัด

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

๑. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรในการจัดกิจกรรม
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   สมาคมผูป้ กครองและครู คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เครือข่ายผูป้ กครอง สถานีต�ำ รวจภูธรบ้านโฮ่ง  สำ�นักงานป.ป.ส.
ภาค ๕ สาธารณสุขอำ�เภอบ้านโฮ่ง  โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ฯลฯ
๒. ผู้บริหารและครูให้การส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือในการดำ�เนิน
งานอย่างดียิ่ง
๓. ความสามารถของแกนนำ�  และการมีจิตอาสามุ่งมั่นในการทำ�งาน
มีทักษะในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
แนวทางและหลักการดำ�เนินงานชมรม
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล ปัจจุบนั เป็นชมรมต้นแบบ
ระดับทอง มีสมาชิกจำ�นวน ๔,๐๓๙ คน แยกเป็นนักเรียนจำ�นวน ๓,๘๗๐ คน
ครูและบุคลากร ๑๖๙ คน
มีนางสาวสุวรรณา ใจผ่อง ปฏิบัติหน้าที่ประธานชมรม นายนันทิวัฒน์
แก้ ว กอง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ จั ด การศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE NUMBER ONE
นายวีระ พานทอง เป็นครูที่ปรึกษาชมรมและนางสุรีวรรณ กองสุวรรณ์ เป็นครู
ที่ปรึกษาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนปทุมวิไลอยู่ในสายงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (ฝ่ายปกครอง)
มีนายประดับ ปรีชานุกูล รองผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้รับ
ผิดชอบ โดยมีนายวีรพงษ์ คล้อยดี ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเป็นผู้ให้การส่งเสริม
และสนับสนุน
วิสัยทัศน์ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล
“ เลื่องลือกิจกรรม น้อมนำ�พระราชดำ�รัส ปฏิบัติสู่ความเป็นหนึ่ง ”
เลื่องลือกิจกรรม
ขณะนี้ชมรมมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่อยู่ในความ
สนใจของวัยรุ่นมากมาย รวมทั้งกิจกรรมที่สร้าง
ชือ่ เสียงให้กบั โรงเรียน เช่น B-BOY , COVER DENCE ,
PATHUMWILAI AFFECT, DANCER , การประกวด
P.W.IDOL (หนุ่มสาวนัมเบอร์วัน), ลีลาศ, ลูกโป่ง
หรรษา เป็นต้น
84

เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
“ก้าวย่างของการทำ�งานกับ TO BE NUMBER ONE”

น้อมนำ�พระดำ�รัส

ชมรมพร้ อ มที่ จ ะน้ อ มนำ � กระแสพระดำ � รั ส ของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE
สู่การปฏิบัติ
ปฏิบัติสู่ความเป็นหนึ่ง ชมรมมีผลงานชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ประเภทชมรมในสถานศึกษาดีเด่น
ประจำ�ปีพ.ศ.๒๕๕๑ และพร้อมจะเป็นชมรมต้นแบบ
ระดับเพชรปีพ.ศ.๒๕๕๙
ยึดหลักแนวทางการดำ�เนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE
เป็นหลักในการทำ�งานที่ว่า “ทำ�โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน โดยยึดหลักการ ๓ ก
กรรมการ กองทุนและกิจกรรมเพื่อตอบสนอง ๓ ยุทธศาสตร์” ได้แก่
    
๑. การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    
๒. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
    
๓. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการชมรม คณะกรรมการมีภาระงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเป็นแกนนำ�ในการจัดกิจกรรม ๒ ประการ ดังนี้
๑. งานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมของชมรม
TO BE NUMBER ONE ได้แก่ การจัดกิจกรรมต่างๆ และการดำ�เนินงาน
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและส่งชมรม
เข้าประกวด
๒. งานรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ของโรงเรี ย น
ซึ่งโรงเรียนใช้ชื่อโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไลซึ่ง
คณะกรรมการชมรมต้องเป็นแกนนำ�ในการจัดกิจกรรม ประสานกับกลุม่ บริหาร
กิจการนักเรียน (ปกครอง) โดยผู้ช่วยผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
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คนที่ ๑ อ.วีระ พานทอง ซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนและเป็นที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล
จึงทำ�ให้การทำ�งานประสานกันได้อย่างลงตัว 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
ต้นแบบการดำ�เนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดปทุมธานี และพร้อมให้บริการแก่เครือข่าย
และบุคลาการและหน่วยงานที่สนใจ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. เพือ่ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุน่ ใหม่ทเี่ ชือ่ มัน่
และภาคภูมิใจในตนเอง
๓. เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดย
บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระฯ
๔. เพือ่ สร้างความเข้าใจและยอมรับผูม้ ปี ญ
ั หายาเสพติด โดยให้โอกาส
กลับมาเป็นคนดีของสังคม
๕. เพือ่ เผยแผ่ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป และให้คณะกรรมการของชมรม เป็นแกนนำ�
ในการจัดกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน
วิธีดำ�เนินงาน มีแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑. การประชาสัมพันธ์และสร้างกระแส TO BE NUMBER ONE  
ให้เป็นที่รู้จักดำ�เนินการดังนี้
86

เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
“ก้าวย่างของการทำ�งานกับ TO BE NUMBER ONE”

๑.๑ โรงเรียนจัดทำ�เสื้อ TO BE NUMBER ONE ให้นักเรียนทุกคน
โดยแบ่งตามคณะสี และใช้เป็นเสื้อกีฬาสีของโรงเรียน
๑.๒ วันศุกร์เป็นวัน TO BE NUMBER ONE ทุกคนสวมเสื้อ TO BE
NUMBER ONE มาโรงเรียน และในวันนัน้ พิธหี น้าเสาธง จะเป็นวันทีม่ อบเกียรติบตั ร
แก่นักเรียน ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน หรือมอบเกียรติบัตรกิจกรรม
แข่งขันต่างๆ ในโรงเรียน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างกระแส TO BE
NUMBER ONE ให้นักเรียนรู้จัก
๑.๓ ทุกเช้าโรงเรียนเปิดเพลง TO BE NUMBER ONE อยู่ในกลุ่ม
เพลงเสริมสร้างวินัย เป็นสัญญาณให้นักเรียนไปเข้าแถว
๑.๔ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมในโครงการ/ในชมรม เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของโรงเรียน
๑.๕ ประชาสัมพันธ์ชมรมและรับสมัครสมาชิกใหม่ ม.๑, ม.๔
ในการเรียนปรับพื้นฐานโดยทำ�กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้น้อง ม.๑ โดยทำ�
กิจกรรม ๗ วัน วันละ ๒ ชั่วโมงในลักษณะกิจกรรมตามฐาน โดยมีฐาน TO BE
NUMBER ONE ให้น้องเรียนรู้กิจกรรมของชมรมและเขียนใบสมัครเป็นสมาชิก
๒. กรรมการ ในส่วนของคณะกรรมการชมรม แกนนำ�อาสาสมัคร และ
ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล มีดังนี้
๒.๑ ครูทปี่ รึกษาชมรม นายวีระ พานทองทำ�หน้าทีเ่ ป็นครูทปี่ รึกษา
ชมรมและนางสุรีวรรณ กองสุวรรณ์ เป็นครูที่ปรึกษาศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE และโรงเรียนมีนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระฯ จะต้องส่งครูรุ่นใหม่
เข้ามาช่วยเป็นครูทปี่ รึกษาชมรมกลุม่ สาระฯ ละ ๑ คนรวมเป็น ๑๐ คนทำ�หน้าที่
เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม
๒.๒ คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE จะแบ่งเป็น ๓ ชุด
ชุดที่ ๑ คณะกรรมการทำ�หน้าที่เป็นบอร์ดบริหารชมรม TO BE
NUMBER ONE จำ�นวน ๑๐ คนประกอบด้วย ประธานชมรม ๑ คน  รองประธาน
๒ คน   ประธานอนุ ก รรมการฝ่ า ยรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ๑ คน ประธาน
อนุกรรมการฝ่ายสอดส่อง ๑ คน ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ ๑ คน
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ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม ๑ คน , กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๑ คน
กรรมการฝ่ายปฏิคม ๑ คน และกรรมการเลขานุการ ๑ คน  คณะกรรมการชุดนี้
ผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุม และอยู่ในวาระ ๑ ปี โดยเป็นนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕,๖ ทุกคน จะผ่านการอบรมนักเรียนแกนนำ�อาสาสมัคร
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และค่ายพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE
NUMBER ONE CAMP
ชุดที่ ๒ คณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประกอบ
ด้วยผูจ้ ดั การศูนย์ ๑ คน รองผูจ้ ดั การศูนย์ ๒ คน และแกนนำ�อาสาสมัคร ๓๐ คน
ซึ่งผู้สมัครเป็นแกนนำ�อาสาสมัครประจำ�ศูนย์ จะเป็นนักเรียนจากระดับชั้น
ม.๔ – ม.๖ ทุกคน ที่ผ่านการอบรมแกนนำ�ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ชุดที่ ๓ คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE JUNIOR
เป็นนักเรียนจากระดับชั้น ม.๑ – ม.๔ ที่สนใจในกิจกรรมของชมรม สมัครเข้ามา
ทำ�งาน และเรียนรูก้ ารทำ�งานจากรุน่ พี่ โดยหน้าทีห่ ลักในการอำ�นวยความสะดวก
และทำ�ความสะอาดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
๒.๓ คณะกรรมการทัง้ ๓ ชุดจะอยูใ่ นวาระคราวละ ๑ ปี แล้วดำ�เนิน
การคัดเลือกใหม่ทุกปี เว้นเสียแต่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานต่อ ทุกคน
จะเรียนรู้ และถูกถ่ายทอดการทำ�งานแบบพี่สอนน้อง โดยมีครูที่ปรึกษาชมรม
ทำ�หน้าที่นิเทศและแนะนำ�การทำ�งาน
๒.๔ คณะกรรมการบอร์ดบริหาร ต้องจัดให้มกี ารประชุม อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๓ ครั้ง และต้องจดบันทึกการประชุม และเสนอครูที่ปรึกษาชมรม
ทราบทุกครั้ง
๓. กองทุ น ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรี ย นปทุ ม วิ ไ ล
มีคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน ทำ�หน้าที่เป็นแกนนำ�ในการหาทุนเข้ากองทุน
หมุนเวียนของชมรม โดยชมรมมีระเบียบว่าด้วยเงินกองทุน ดังนี้
หมวดที่ ๑ ประเภทกองทุน
๑.๑ เงินทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น
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ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของหน่วยงานนัน้ ๆ โดยให้อยูใ่ นความเห็นชอบของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล
๑.๒ เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนปทุมวิไลตามโครงการ
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล ในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมเบีย่ งเบนของนักเรียน ให้เบิกจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในโครงการ โดยจ่ายได้ตามระเบียบว่าด้วยการเงินและการพัสดุ
ของโรงเรียน
๑.๓ เงินกองทุนหมุนเวียนของชมรม TO BE NUMBER ONE
หมายถึง เงินที่ชมรมฯได้มา โดยมีคณะกรรมการของชมรมฯ เป็นผู้หามา ซึ่งได้
มาโดยวิธีการบริจาค การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน การขาย ผลิตภัณฑ์ของ
ชมรม เงินรางวัลจากการประกวดชมรม และเงินเหลือยกมาในแต่ละปี ให้เบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนหมุนเวียน โดยมีประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหา
รายได้ เป็นผู้รักษาและทำ�บัญชีเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
หมวดที่ ๒ ที่มาของเงินกองทุน
๒.๑ เงินสนับสนุนจากโรงเรียนปทุมวิไล
๒.๒ เงินสนับสนุนจากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานอืน่ ๆ
๒.๓ เงินจากการจัดกิจกรรมหารายได้ของชมรม
๒.๔ เงินรางวัลการประกวด
๒.๕ เงินเหลือยกยอดมาในแต่ละปี
หมวดที่ ๓ การเก็บรักษาเงิน
การเก็บรักษาเงิน ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ชมรม
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล เป็นผูเ้ ก็บรักษาเงิน โดยทำ�สมุดฝากเงิน
ไว้กับธนาคารโรงเรียน ชื่อบัญชี “เงินกองทุนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียน
ปทุมวิไล” การเบิกให้ใช้การลงชื่อ ๒ ใน ๓ ของผู้มีรายชื่อในสมุดคู่มือฝากเงิน
ประกอบด้วย ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล ประธาน
อนุกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้ และประธานครูทปี่ รึกษาชมรม TO BE NUMBER
ONE โรงเรียนปทุมวิไล
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หมวดที่ ๔ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนหมุนเวียนชมรม TO BE
NUMBER ONE
๔.๑ คณะกรรมการฝ่ายใด ที่มีความประสงค์จะใช้เงินกองทุน
หมุนเวียน ให้ทำ�บันทึกขอใช้เงินต่อประธานชมรม โดยผ่านอนุกรรมการฝ่าย
จัดหารายได้ หรือเสนอผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
๔.๒ การขอใช้เงินครั้งหนึ่งเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้ผ่านมติที่ประชุม
กรณีไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ครูทปี่ รึกษาชมรมอนุมตั ไิ ด้เลย กรณีไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ประธานชมรมฯ อนุมัติให้ได้เลย
๔.๓ การจัดทำ�บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของชมรมฯ มอบหมายให้
เหรัญญิกเป็นผู้ดำ�เนินการโดยให้มีประธานชมรมฯ และครูที่ปรึกษาชมรมฯ
เป็นผู้ตรวจสอบ
๔.๔ การรายงานสถานะทางการเงิน เหรัญญิกต้องแจ้งภาคเรียนละ
๑ ครั้ง
๔.๕ การสรุปผลรายรับ – รายจ่าย ประจำ�ปี เหรัญญิกต้องสรุปงบดุล
รายรับ รายจ่าย ประจำ�ปี    ในวันสิ้นสุดปีการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ วันที่ ๓๐
มีนาคม ของทุกปี และแจ้งผ่านประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ และนำ�
เสนอต่อที่ประชุม และแจ้งยอดเงินที่เหลือยกไปใช้เป็นเงินกองทุนหมุนเวียน
ในปีต่อไป
๔. กิจกรรม ชมรมจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนอง ๓ ยุทธศาสตร์ของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยชมรมมีแนวทางการจัดกิจกรรมดังนี้
๔.๑ การให้บริการในศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ซึง่ ส่วน
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
แกนนำ�อาสาสมัครของศูนย์และวิทยากรรับเชิญ
๔.๒ กิจกรรมที่จัดตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เช่น วันงดสูบบุหรีโ่ ลก วันต่อต้านสารเสพติดโลก กิจกรรมลานความรู้
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สู่ ป ระสบการณ์ เป็ น ต้ น กิ จ กรรมส่ ว นนี้ ค ณะกรรมการบริ ห ารชมรมและ
คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
๔.๓ กิจกรรมที่จัดบูรณาการร่วมกับเครือข่าย ได้แก่
- กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับเครือข่ายภายในโรงเรียน ซึ่งได้แก่
กลุ่มสาระ ฯ ต่างๆ เช่นไปเป็นพิธีกร ไปช่วยกำ�กับเวที หรือนำ�
กิจกรรมการแสดงของชมรมไปช่วย
- กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน เช่น
นำ � ละครสื่ อ สร้ า งสรรค์ ต้ า นภั ย บุ ห รี่ ไ ปแสดงช่ ว ยโรงเรี ย น
เครือข่าย นำ�การแสดงIDOL ของโรงเรียนช่วยในโอกาสต่างๆ
เช่ น งานกาชาดของจั ง หวั ด งานวั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด ของ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เป็นต้น

กิจกรรมเด่นของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล

๑. การประกวด P.W.IDOL ซึ่ ง เป็ น การประกวดหาคนเก่ ง ดี
มีความสามารถ (หนุ่ม – สาวนัมเบอร์วันเดิม) ที่เรียกว่า “เก่งและดีเด็ก TO BE
ปทุมวิไล” ที่นักเรียนให้ความสนใจมาก
๒. การจำ�หน่ายสายรัดข้อมือสัญลักษณ์ของชมรม ทุกคนจะมีสายรัด
ข้อมือสัญลักษณ์ของชมรมและโรงเรียนโดยเฉพาะน้องม.๑ ทีเ่ ข้ามาเรียนจะต้อง
มีทุกคน กำ�ไรปีละ ๓ หมื่นบาท โดยนำ�เงินเข้ากองทุนหมุนเวียนของชมรมทุกปี
๓. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้น้องม.๑ เป็นการเตรียมความพร้อมให้
น้อง ม.๑ ได้ปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียน เพลงประจำ�
โรงเรียน การพัฒนาอีคิวด้วยกิจกรรมกลุ่ม โดยทำ�เป็นฐานกิจกรรม โดยมีพี่ๆ
ชมรม TO BE NUMBER ONE และคณะกรรมการนักเรียน ร่วมเป็นวิทยากร
ทำ�เป็นเวลา ๗ วัน วันละ ๒ ชั่วโมง ในช่วงเรียนปรับพื้นฐาน ผลตอบรับดีมาก
ทำ�ให้น้อง ม.๑ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ และที่เรียนใหม่ ที่สำ�คัญเมื่อน้องมีปัญหา
จะมีพี่เป็นที่ปรึกษา จึงเป็นกิจกรรมที่ดีมาก
๔. กิจกรรมที่เด่นๆ ในศูนย์ที่สมาชิกสนใจ เช่น ลีลาศ การร้องและ
การเต้นกับ IDOL การพูดทอล์คโชว์เป็นต้น
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ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

งาน TO BE NUMBER ONE เป็นงานที่จะต้องทำ�ทั้งปี กิจกรรมมีมาก
ทั้งในชมรมและกิจกรรมการประกวด ขณะเดียวกันมีเครือข่ายที่มาศึกษาดูงาน
ในแต่ละปีเป็นจำ�นวนมาก อีกทั้งชมรมยังต้องออกไปช่วยสร้างเครือข่ายให้
มีความเข้มแข็ง ภาระงานจึงมาก ขณะนี้ชมรมแก้ไขโดยให้แต่ละกลุ่มสาระฯ
ส่งครูรุ่นใหม่มาร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม ในส่วนของนักเรียนที่มา
เป็นคณะกรรมการ จะยํา้ เตือนเรือ่ งการติดตามผลการเรียน งานกลุม่ พยายามให้
เพื่อนในห้องช่วย หากคนใดผลการเรียนตกตํ่า จะมอบภาระงานให้น้อยลง และ
ให้เพื่อนในห้องเรียนในชมรมช่วยติวเพิ่มเติมให้

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

จากการทีช่ มรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไลประสบความ
สำ�เร็จ มีผลงานชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท
ชมรมในสถานศึกษาดีเด่นประจำ�ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ และดำ�เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง
ปัจจุบันเป็นชมรมต้นแบบระดับทอง ประกอบกับการที่โรงเรียนส่งเสริมทักษะ
ด้านกิจกรรม และมีระบบดูแลและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เข้มแข็ง
ส่งผลให้ได้รับรางวัลสำ�คัญๆมากมาย ดังนี้
๑. ผู้ ป กครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ า เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี
จากจำ�นวนนักเรียน ๒,๔๐๐ คนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ปัจจุบนั มีนกั เรียน ๓,๘๗๐ คน
และจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง
๒. โรงเรียนและชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีเครือข่ายและชมรมต่างๆเข้ามาศึกษาดูงาน ถึงตอนนี้
จำ�นวน ๙๙ ชมรม นอกจากนี้ในแต่ละปีชาวต่างชาติที่เข้ารับการอบรมตาม
โครงการ ICDC ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เข้าศึกษาดูงานปีละ
๑-๒ คณะเป็นประจำ�ทุกปี
๓. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เป็น
“โรงเรียนต้นแบบโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE”  ประจำ�จังหวัดปทุมธานี
92

เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
“ก้าวย่างของการทำ�งานกับ TO BE NUMBER ONE”

๔. นักเรียนโรงเรียนปทุมวิไลเป็นเด็กดีมคี ณ
ุ ธรรม ได้รบั รางวัลนักเรียน
คุณธรรมดีเด่นระดับประเทศจากธนาคารออมสิน ๓ ปีซ้อน
๕. ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนปทุมวิไลได้รบั รางวัล “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
บุคลากรสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE และปีพ.ศ. ๒๕๕๖ นายกิจจา ชูประเสริฐ
อดีตผู้อำ�นวยการโรงเรียนปทุมวิไลได้รับโล่รางวัล บุคลากรสถานศึกษา TO BE
NUMBER ONE

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

นับแต่วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๔๙ วันที่เริ่มก่อตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE  โรงเรียนปทุมวิไล ได้ศกึ ษาแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
และส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ใน ๑๕ จังหวัดนำ�ร่อง  ไปดูการประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และกลับมา
ทำ�งานอย่างจริงจัง ทั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ และครูที่ปรึกษาชมรมฯ
ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเยี่ยมจากอดีตผู้อำ �นวยการ
กิจจา ชูประเสริฐ ทำ�ให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล
มีชอ่ื เสียงเป็นทีร่ จู้ กั และประสบความสำ�เร็จอย่างรวดเร็วพอจะสรุปเป็นองค์ความรู้
เป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนปทุมวิไล
ได้ดังนี้
๑. ผูบ้ ริหารให้ความสำ�คัญและให้การสนับสนุนทีเ่ ด็ก TO BE เรียกกัน
จนติดปากว่า “ผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุน” ซึ่งพอจะแยกประเด็นให้เห็นเป็น
ลำ�ดับ ดังนี้
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๑.๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนปทุมวิไล  เมื่อวันที่
๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังความภาคภูมใิ จมาสูโ่ รงเรียน ศิษย์เก่า ครู – อาจารย์
และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  ขออนุญาตนำ�คำ�พูดของคุณประเสริฐ  
ละเอียดหรือลุงไก่ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าท่านพูดไว้ใน ที่ประชุมสมาคม
ศิษย์เก่าว่า “โรงเรียนเราสร้างมา ๑๐๐ ปี ไม่เคยมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จมา
โรงเรียน  ครั้งนี้เป็นเพราะชมรม TO BE NUMBER ONE  แท้ๆ ที่ทำ�ให้พระองค์
ท่านฯ เสด็จมาโรงเรียนของเรา ฉะนัน้ โรงเรียนและสมาคมฯ ต้องให้การสนับสนุน
ใครมาเป็นผู้อำ�นวยการก็ต้องสนับสนุนชมรมฯ” จึงเป็นขวัญกำ�ลังใจแก่คณะ
กรรมการทุกคน และจะตัง้ ใจทำ�ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนปทุมวิไล
ให้ถึงระดับเพชรให้จงได้
๑.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้ความสำ�คัญกับโครงการ
TO BE NUMBER ONE   ในการประเมินสภาพจริงในรอบลงพื้นที่ ๓ ปีแรก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาต้อนรับคณะกรรมการประเมินด้วยตนเองทุกครั้ง
(ผูว้ า่ ฯ เมฆินทร์ เมธาวิกลู ผูว้ า่ ฯ ปรีชา บุตรศรี) ช่วงหลังท่านผูว้ า่ ฯ ไม่มาแต่จะมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมาให้การต้อนรับเป็นประจำ�ทุกครั้ง
๑.๓ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขานุการโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานีกม็ าต้อนรับคณะประเมินทุกครัง้ ทีส่ �ำ คัญ  
ท่านสนับสนุนงบประมาณเป็นประจำ�ทุกปีเสมอมาจนถึงปัจจุบัน
๑.๔  ท่านผู้อำ�นวยการโรงเรียน  โดยเฉพาะท่านผู้อำ�นวยการกิจจา  
ชูประเสริฐ ที่ถือว่าเป็นบุคคลสำ�คัญที่ทำ�ให้ชมรม TO BE NUMBER ONE  
มีวันนี้ท่านจะพูดเสมอว่า “คุณมีหน้าที่ทำ�ได้ทำ�ไป คุณต้องการอะไรหรือติดขัด
ตรงไหนจะให้ใครมาช่วยคุณบอกผม” วันนีท้ า่ นเกษียณแล้วแต่ยงั รับเป็นประธาน
จัดหาทุนก่อสร้างอาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีโรงเรียนปทุมวิไล  มูลค่า ๒๕ ล้านชั้น
ล่างจะเป็นสำ�นักงานและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
๑.๕ ครูและผู้ปกครองให้การสนับสนุนทุกครั้งที่ชมรมจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ของชมรมฯ ทุกครั้งที่นำ�กิจกรรมนำ�เสนอในวันประชุมผู้ปกครอง
ผูป้ กครองจะร่วมบริจาคให้เงินสนับสนุนเป็นประจำ�ทุกครัง้ เสมอมาจนถึงปัจจุบนั
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๑.๖ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  ต้องมีวิสัยทัศน์
มุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละ   และเป็นแบบอย่างในการทำ�งาน เป็นขวัญเป็นกำ�ลังใจ
ให้แก่คณะกรรมการชมรมฯ
๒. ความรักความเชื่อมั่นความศรัทธาและความภาคภูมิใจ ของคณะ
กรรมการ ครูที่ปรึกษาชมรม และสมาชิกที่มีต่อโครงการและชมรม TO BE
NUMBER ONE  จะเป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จของชมรม
๓. ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรทั้งฝ่า ยบริ ห าร ครู – อาจารย์   
บุคลากรภายในโรงเรียน คณะกรรมการบริหารชมรมฯ  รุน่ พีร่ นุ่ น้อง และสมาชิก
จะเป็นองค์ประกอบที่จะนำ�ชมรมฯ ไปสู่ความสำ�เร็จได้
๔. งบประมาณสนับสนุนที่เรียกว่าเงินกองทุน ทั้งเงินสนับสนุนของ
ส่วนราชการ หรือเงินกองทุนหมุนเวียนที่เป็นรายได้ของชมรมฯ  จะต้องมีความ
พร้อม   เพียงพอ   แน่นอน และสนับสนุนต่อเนื่อง ซึ่งจะทำ�ให้การดำ�เนินงาน
ชมรมฯ  เป็นอย่างต่อเนื่องและเกิดความคล่องตัวในการทำ�งาน
๕. ความเข้มแข็งของเครือข่าย ในการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER
ONE โดยเฉพาะตั้งแต่รุ่นรักษามาตรฐาน พร้อมจะเป็นต้นแบบระดับเงิน
จนถึงระดับเพชร ทุกชมรมจะต้องสร้างเครือข่าย  ที่มีความเข้มแข็ง เป็นพี่เลี้ยง
และมีความตั้งใจในการทำ�งานเพื่อพัฒนาชมรมฯ น้องใหม่ จะทำ�ให้ชมรมฯ
น้องใหม่มีความเข้มแข็ง และประสบความสำ�เร็จอย่างรวดเร็ว
๖. การพัฒนาคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ด้วยการส่งเข้ารับการอบรม
ค่ายพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งของกรมสุขภาพจิต (TO BE NUMBER ONE CAMP)
ทำ�ให้แกนนำ�ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีพัฒนาการและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นำ�มาใช้ในการพัฒนาชมรม
๗. ครูทปี่ รึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  ตอ้ งเข้าใจแนวคิดหลักการ
และแนวทางการดำ�เนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE  อย่างชัดเจน
ต้องนิเทศติดตามการทำ�งานโครงการ/กิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER
ONE ให้เป็นไปตามแนวคิดหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งจะเป็น
แนวทางที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
แนวทางและหลักการดำ�เนินงานชมรม
TO BE NUMBER ONE
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลสำ�คัญที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ   หากขาดการดูแลเอาใจใส่ เด็กกลุ่มนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดยา
เสพติดได้ เพราะเป็นวัยที่มีความต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิทาง
อารมณ์ การตัดสินใจ และประสบการณ์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ซึง่ ต้องดูแลเอาใจส่งเสริมพัฒนาให้มคี วามรูค้ วามสามารถเต็มตามศักยภาพ 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  การดำ�เนินงานของชมรม TO BE
NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร ได้ดำ�เนินงานตามหลักการของชมรม
ซึ่งประกอบด้วย ๓ ก ได้แก่ กรรมการ กองทุน  กิจกรรม และ ๓ ยุทธศาสตร์
ได้แก่  สร้างกระแส  สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างเครือข่าย  โดยยึดหลัก “เยาวชน
เพื่อเยาวชน” เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
และ ส่งเสริมพัฒนาความสามารถให้ กล้าคิด  กล้าทำ� กล้าแสดงออก  เสริมสร้าง
ความภูมิใจให้กับตนเอง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันอันสำ�คัญและมีค่ายิ่งสำ�หรับนักเรียน
ที่จะนำ�ไปใช้ในการดำ�รงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและห่างไกลจาก
ยาเสพติด
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ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้ดำ�เนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จากรุ่นสู่รุ่น
เป็นปีที่ ๑๐  โดยมีคณะกรรมการดำ�เนินงานเป็นนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นอาสาสมัครแกนนำ� มีระยะเวลาบริหารงานรุ่นละ ๑ ปี เมื่อครบ
วาระ จะมีการมอบหมายงาน หลังจากการจัดค่ายอบรมอาสาสมัครแกนนำ�
ของรุ่นต่อไป แต่กรรมการชุดเดิมยังอยู่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
การประกวด Mr.& Miss TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำ�ปี
ของชมรม ที่ทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการจัดงาน ได้ความรัก
ความสามัคคี ความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  เพื่อนกับเพื่อน และที่สำ�คัญ
เป็นกิจกรรมที่สมาชิกของชมรม ฯ ชื่นชอบกันเป็นอย่างมาก  

เป้าหมาย

เพื่ อ สร้ า งความรู้ แ ละทั ก ษะในการป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ให้กบั นักเรียนและเยาวชน ทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ส่งเสริมพัฒนาความ
สามารถให้เป็นคนกล้าคิด  กล้าทำ�  กล้าแสดงออก และสร้างความภูมิใจให้กับ
ตนเอง ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันอันสำ�คัญในการดำ�รงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข และห่างไกลจากยาเสพติด

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเยาวชน นักเรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ ค้นพบตัวเองเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด และรู้เท่าทันพิษภัย
ของยาเสพติด สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข    

วิธีดำ�เนินการ

คณะกรรมการการดำ�เนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE  ได้มาจาก
การเลือกตั้งของสมาชิกในชมรม ให้เป็นอาสาสมัครแกนนำ�  โดยมีหน้าที่บริหาร
ชมรม เป็นระยะเวลา ๑ ปี และจะส่งต่อเมื่อมีการจัดค่ายอาสาสมัครแกนนำ� 
เพื่อมอบหมายงานให้กับคณะกรรมการรุ่นต่อไป  เรียกว่า “รุ่นต่อรุ่น”  ปัจจุบัน
เป็นรุ่นที่ ๑๐ ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีการดำ�เนินงานจัดให้มีการประชุมเดือนละครั้ง
เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างรุน่ พีก่ บั รุน่ น้อง และครูทปี่ รึกษาชมรม นอกจากนี้
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กรรมการจะจัดเอกสารบริการและให้ความรู้ในศูนย์เพื่อนใจ ฯ  จัดทำ�แฟ้มสรุป
ผลงานแต่ละโครงการ  ก- กองทุน จัดหาทุนจากการจำ�หน่ายสินค้าในร้าน Gift
Shop ของชมรม ขายดอกไม้ในการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน Mr.& Miss
TO BE NUMBER ONE , เต้น COVER  DANCE และ ร้องเพลง THE SINGER   
ก- กิจกรรม  จัดกิจกรรมใน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด วันงดสูบบุ หรี่ ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย และหน้าเสาธง TO BE TALK จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน ร้องเพลง
THE SINGER  เต้น COVER  DANCE และ Mr.& Miss TO BE NUMBER ONE
เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม และชื่นชอบของชมรมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจฯ ได้จัดกิจกรรมตามแนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข
แก้ปัญหา พัฒนา EQ” เช่น ให้คำ�ปรึกษาแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ 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” คำ�ปรึกษาแบบ Walk in  
และ Phone in โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ซงึ่ จะมีเวรรับผิดชอบในแต่ละ
วันสามารถโทรปรึกษานอกเวลาได้  ยังมีการให้ค�ำ ปรึกษาทาง Social Network
Facebook และเสียงตามสายผ่านรายการ ดีเจ TO BE NUMBER ONE  
๒. นวัตกรรม  ๓ เรา คือ  เราที่ ๑  จัดอบรมพัฒนา คือ การจัดกิจกรรม
ค่ายอาสาสมัครแกนนำ�ชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กับโรงเรียนเครือข่ายคู่
ขนาน เราที่ ๒ เราเชิญเขามาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ คือ การเชิญทีป่ รึกษาและประธาน
ชมรม มาประชุมแลกเปลีย่ นกันหลังจากนำ�ไปใช้ทโี่ รงเรียนแล้ว และ เราที่ ๓ เรา
ตามไปดูความคืบหน้า คือ การไปเยีย่ มชมการดำ�เนินงานและการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนเครือข่ายคู่ขนานที่ได้ดำ�เนินมาตลอดปีการศึกษา ผลจากการใช้
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นวัตกรรมนี้จึงทำ�ให้มีโรงเรียนเครือข่ายคู่ขนาน  ๑๘  โรงเรียน ๖ ชุมชน และ
๑ โรงงาน การขยายเครือข่ายโดยใช้ นวัตกรรม ๓ เรา ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่
ทำ�ให้ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร ประสบผลสำ�เร็จ
เพราะสามารถสร้างเครือข่ายในโรงเรียน ชุมชน และโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง
เข้ ม แข็ ง จนมี ผ ลงานดี เ ด่ น ในระดั บ ภาคฯ ระดั บ ประเทศ เช่ น โรงเรี ย น
ศรีกระนวนวิทยาคม  โรงเรียนกัลยาณวัตร และชุมชนบ้านดงกลาง

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

การดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จะมีปัญหาในระยะแรก
เพราะเป็นงานของกระทรวงสาธารณสุข ทำ�ให้สถานศึกษาให้ความสนใจน้อย  
จึงทำ�ให้กจิ กรรม TO BE NUMBER ONE พัฒนาได้ชา้   แต่ชมรมก็สามารถฟันฝ่า
อุปสรรคและเอาชนะปัญหาเหล่านัน้ ได้ ด้วยกิจกรรมดีๆ ทีท่ �ำ ให้สมาชิกของชมรม
เป็นคนดี คนเก่ง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จนค้นพบความสามารถ
ของตัวเองเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

๑. สมาชิก/อาสาสมัครแกนนำ�ชมรม และคณะกรรมการดำ�เนินงานของ
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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ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

๑. การให้ ก ารสนั บ สนุ น ของฝ่ า ยบริ ห ารโรงเรี ย นและ สำ � นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะผูว้ า่ ราชการจังหวัด ประกาศเป็นนโยบาย
ของจังหวัด เช่น วันพุธให้ข้าราชการสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE และ
กำ�หนดให้วนั ที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัด
ขอนแก่น โดยทีน่ โยบายนี้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกท่านได้ประกาศให้เป็นนโยบาย
สำ�คัญของจังหวัด และที่เป็นปัจจัยสำ�คัญอีกเรื่องหนึ่งคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
มามอบนโยบายเรื่อง TO BE NUMBER ONE  ให้กับผู้อำ�นวยการทุกโรงเรียน
ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญมาก ดังคำ�ทีก่ ล่าวว่า “ถ้าหัวกระดิกหางก็สา่ ย” การดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในระบบราชการ ต้องอาศัยการสัง่ การตามลำ�ดับ
ชั้น โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด  ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญ
๒. การจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานและงบประมาณ ซึ่งครูต้องเป็นฝ่าย
ดำ�เนินงานในส่วนนี้ โดยทุกปีโรงเรียนจะทำ�แผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปี ครูทปี่ รึกษา
ชมรมต้องเขียนโครงการในแผนปฏิบตั กิ ารของโรงเรียน เพราะถ้าไม่มโี ครงการใน
แผนงานของโรงเรียนการดำ�เนินงานต่างๆ ก็เป็นไปได้ยาก  
๓. คณะครูที่ปรึกษาชมรม นักเรียนอาสาสมัครแกนนำ�  และคณะ
กรรมการดำ�เนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคนทีเ่ ป็นกรรมการดำ�เนินงาน
ต้องมีความเสียสละ มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก “เยาวชน เพื่อ
เยาวชน” โดยกำ�หนดให้อาสาสมัครแกนนำ�  มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ
๑ ครัง้ เพือ่ กำ�หนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่างๆ ซึง่ ดำ�เนินงานโดยประธานชมรม และ
กรรมการ  ต้องให้ความร่วมมือ งานต่างๆ จึงจะสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี   
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุรี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี
แนวทางและหลักการดำ�เนินงานชมรม
TO BE NUMBER ONE

๑. ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ�  กล้าแสดงออก  
และช่วยสร้างเสริมความภูมิใจในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน
๒. ใช้สื่อ ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพื่อเข้าถึงวัยรุ่นและเยาวชน พร้อมทั้ง
กระตุ้นให้วัยรุ่นและเยาวชนเกิดการรวมกลุ่มกัน
๓. สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำ�คัญ สำ�หรับวัยรุ่นและเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหา
ยาเสพติด
๔. จัดกิจกรรม”เพื่อนช่วยเพื่อน”  “กิจกรรมหลังเลิกเรียน”
๕. บูรณาการงานของชมรม TO BE NUMBER ONE สู่งานวิชาการ
ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) และทุกภาคส่วน
๖. สร้างศูนย์รวมให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกัน ทำ�กิจกรรมที่สนใจ  
สร้างสรรค์ และเกิดสุขในรูปของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
๗. สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ทีม่ ศี กั ยภาพ เพือ่ ก่อให้เกิด
การดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
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เป้าหมายในการดำ�เนินงานชมรม
TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี

๑.  เกิดความรูค้ วามเข้าใจและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
สือ่ ลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ตลอดจนมีทกั ษะชีวติ ในการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท
๒. เกิดกระแสและภูมคิ มุ้ กันทางด้านจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สือ่ ลามกอนาจาร  การพนัน  การทะเลาะวิวาท
๓. ความเข้าใจและให้การยอมรับผู้ที่เคยใช้สารเสพติดให้กลับเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และส่งเสริมให้เข้ารับการบำ�บัด รักษา ฟื้นฟู จนกว่าจะ
หายเป็นปกติ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  โดยกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ตา่ งๆ   ผ่านศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER
ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)
๕. มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ย TO BE NUMBER ONE ที่ มี ศั ก ยภาพ  
เพือ่ การดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

๑.   เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงโทษ และพิษภัย
ของยาเสพติด  สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ตลอดจนมีทักษะ
ชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  สื่อลามกอนาจาร การพนัน  
การทะเลาะวิวาท
๒. รณรงค์สร้างกระแส พร้อมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ  
ให้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สือ่ ลามกอนาจาร
การพนัน การทะเลาะวิวาท
๓.  สร้างความเข้าใจและยอมรับผูท้ เี่ คยใช้สารเสพติดให้กลับเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม และส่งเสริมให้เข้ารับการบำ�บัด รักษา ฟื้นฟูจนกว่าจะหาย
เป็นปกติ
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๔. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  โดยกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ตา่ งๆ ผ่านศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE
๕. สร้ า งเครื อ ข่ า ย TO BE NUMBER ONE ที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ
การดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง และยั่งยืน

วิธีการดำ�เนินงาน

๑. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี  โดยนักเรียน
เพื่อนักเรียน ใช้หลักการบริหารงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ กองทุน
และกิจกรรม
๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก   ความเข้าใจ   และรับสมัคร
สมาชิกชมรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๓. จัดทำ�แผนปฏิบัติการของชมรม และแผนการดำ�เนินงานเพื่อนำ�
ชมรมไปสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน ทอง และเพชร  โดยคณะกรรมการชมรม
เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมวางแผนในการจัดกิจกรรม และสอบถามความคิดเห็นจาก
สมาชิกถึงความต้องการทำ�กิจกรรม
๔. จัดหางบประมาณสนับสนุนการดำ�เนินงานของชมรม TO BE
NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี และจัดทำ� บัญชีรายรับ - รายจ่าย
๕. ขยายเครือข่ายการดำ�เนินงานชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE สู่โรงเรียนของทุกอำ�เภอในกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน สถาน
ประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทัง้ ใน และนอกจังหวัดจันทบุรี
๖.  แต่งตัง้ คณะกรรมการบูรณาการ เพือ่ พัฒนาเครือข่าย  ตลอดจนจัด
ทำ�แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาเครือข่ายแผนการดำ�เนินงานเครือข่ายสูค่ วามเป็นหนึง่
อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.  สนับสนุนวิทยากรให้ความรูก้ ารดำ�เนินงาน  ชมรม TO BE NUMBER
ONE ในทุกภาคส่วน   นิเทศ และติดตามผลการดำ�เนินงานชมรม TO BE
NUMBER ONE
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๘.   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำ�เนินงานและพัฒนา
โครงการ TO BE NUMBER ONE  สู่คุณภาพและความยั่งยืน
๙.  จัดทำ�องค์ความรู้ และจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE  
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การดำ�เนินงาน  โครงการ TO BE NUMBER ONE สู่ความ
เป็นหนึ่ง อย่างมีคุณภาพและความยั่งยืน

กิจกรรมเด่น

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

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค
๑. สภาพปั ญ หาทางสั ง คมที่ เ กิ ด การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด
ที่รุนแรงขึ้น
๒. สภาพของครอบครัวของเด็กนักเรียน  ทีม่ าจากครอบครัวแตกแยก  
ถูกทอดทิ้ง  ยากจน

แนวทางแก้ไข

๑.  สร้างความรู้ และความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนักโดยใช้แนวคิด
ประสานการดำ�เนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE
๒.   เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้นักเรียน   เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
ตนเอง  ค้นพบศักยภาพ และความต้องการของตนเอง  ด้วยกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์
๓.  เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้รว่ มคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมจัดกิจกรรมของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE
๔.  ฝึกทักษะอาชีพให้นกั เรียนตามความสนใจ  เพือ่ การเสริมสร้างรายได้
ระหว่างเรียน และนำ�กลุม่ เสีย่ งเข้าร่วมกิจกรรมคนเอาถ่านกับกระบวนการ  ๓  ต.
และส่งเสริมด้วยโครงการ TO BE NUMBER ONE สานฝันเด็กยากจนและ ด้อยโอกาส
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ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

ความสำ�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  ได้รบั คัดเลือกเป็นเยาวชน
ดีเด่น และนำ�ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุรี)  จากกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี  ได้รับ
เกียรติบัตรประกาศคุณค่าของความเป็นครู ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครู
สอนดี และครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยนำ�เสนอกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE  สานฝันเด็กยากจนและด้อยโอกาส
๔. แกนนำ�ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี ได้รับ
การคัดเลือกจากจังหวัดจันทบุรี ในฐานะเด็กและเยาวชน ที่ทำ�ชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดจันทบุรี ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และได้รับเกียรติบัตร
จากจังหวัด TO BE NUMBER ONEจันทบุรี ในฐานะวิทยากรที่สนับสนุนและ
เผยแพร่การดำ�เนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สู่เครือข่าย
๕.   ครูที่ปรึกษาชมรมและแกนนำ�ชมรม TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจั น ทบุ รี เป็ น วิ ท ยากรให้ กั บ สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ในการเผยแพร่การดำ�เนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจน
นำ�เสนอการดำ�เนินงานให้กับคณะผู้ที่มาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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๖.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายให้ด�ำ เนินกิจกรรมโครงการ
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสถานประกอบการ ชุมชน จนเกิดความ
เข้มแข็งสามารถเข้าร่วมการประกวดเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้าสู่การประกวด
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ประโยชน์ที่ ได้รับ

๑. นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์
ตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง  อย่างมีความสุข  โดยการสนับสนุน
ของคณะผู้บริหารคณะครู  ผู้ปกครอง  องค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชน ก่อเกิด
แกนนำ�นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำ�ในการดำ�เนินกิจกรรม การนำ�เสนอ
ผลงานของโรงเรียน เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั บุคคลโดยทัว่ ไป  ตลอดจนเกิดสังคม
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพื่อส่วนรวม
๒. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และห้องเรียน TO BE NUMBER ONE
ทีเ่ ข้มแข็ง  โดยมีการคัดกรองนักเรียน การให้ความช่วยเหลือ และการจัดกิจกรรม
การป้องกัน ให้นักเรียนทำ�กิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มเสี่ยง  
โดยพัฒนาจากทักษะ ความรู้ความสามารถและความชอบของนักเรียน และมี
บริการให้คำ�ปรึกษาที่ได้มาตรฐาน สำ�หรับผู้มีปัญหา หรือความไม่สบายใจด้าน
ต่างๆ สุขภาพจิตและยาเสพติด โดยเฉพาะสมาชิกที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ
จนสามารถดำ�เนินชีวิตได้อย่างมีความสุขภายในโรงเรียนและสังคม
๓. เกิดเครือข่ายการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และ
การดำ�เนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน
สถานประกอบการ โดยวิทยากรแกนนำ�ของชมรม TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุรี ที่เข้มแข็ง
๔. เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้การดำ�เนินงาน TO BE NUMBER
ONE สู่ ค วามเป็ น หนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เกิด จากการดำ � เนิ น งานของ
แกนนำ�ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรีอย่างเข้มแข็ง ด้วยพลัง
แห่งความรัก  ความศรัทธา ความสามัคคี
106

เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
“ก้าวย่างของการทำ�งานกับ TO BE NUMBER ONE”

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
๑. วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร (จังหวัด สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ โรงเรียน)
๒. การได้รับการสนับสนุน จากโรงเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
๓. พลังแห่งความรัก ความศรัทธา ความสามัคคี และความภาคภูมิใจ
ในความเป็น TO BE NUMBER ONE
๔. ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมเสียสละของคณะครู ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน
๕. การทำ�งานทีป่ ระสานกันอย่างต่อเนือ่ ง และมุง่ มัน่ ของรุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง
๖. แกนนำ � ของชมรม ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพสู่ ค วามเป็ น หนึ่ ง  
โดยการเข้าค่ายพัฒนาสมาชิกสูค่ วามเป็นหนึง่ ของกรมสุขภาพจิต และการพัฒนา
ศักยภาพของชมรมร่วมกับจังหวัด ทำ�ให้แกนนำ�ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
นำ�ความรู้มาพัฒนาตนเอง และชมรม
๗. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการทำ�งานตามแนวทางของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE และสอดประสานกับ วิสัยทัศน์ และนโยบาย
ของจังหวัด
๘. การได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี เสด็จเปิดชมรมและศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER
ONE เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทำ�ให้เราชมรม TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุรี มีขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งาน และขอมุ่งมั่นพัฒนาชมรม
และเครือข่ายให้ก้าวหน้าต่อไป
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
แนวทางและหลักการดำ�เนินงานชมรม
TO BE NUMBER ONE

๑.  ส่งเสริมการแสดงความสามารถ ความถนัด ความสนใจของนักเรียน
ด้วยการกล้าคิด กล้าทำ�  กล้าแสดงออกด้วยความภาคภูมใิ จ โดยมีเด็กนำ�ผูใ้ หญ่หนุน
ชุมชนร่วมประสาน
๒. จัดกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ นาฏมวยไทย กีฬา ศิลปะ แนะแนว
อาชีพ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แก่นกั เรียน โดยึดหลักเพือ่ นช่วยเพือ่ น แบบกัลยาณมิตร
บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมให้ความรู้และทักษะในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดกิจกรรมเพือ่ การปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปญ
ั หา พัฒนาอีควิ ให้กบั
นักเรียนในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จากการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
๔. จัดกิจกรรมสร้างเสริมเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE  
ให้กว้างขวาง ต่อเนื่องและยั่งยืน   เพื่อการดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำ�เนินงานภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อ
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตใจให้แก่เยาวชน โดยจัด
ค่ายพัฒนาแกนนำ� ควบคูก่ บั การดำ�เนินงานศูนย์เพือ่ นใจ  TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายหลัก คือ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียน
วัดไร่ขิงวิทยา
กลุ่ ม เป้ า หมายรอง คื อ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น และประชาชนทั่ ว ไป
ในอำ�เภอสามพรานและนครชัยศรี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจทางวิชาการ และความ
คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอย่างทั่วถึง ด้วยความสมัครใจ เป็นการเสริมสร้าง
พฤติกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  เกิดการ
พัฒนาตนเองที่ดีขึ้นในทุกด้าน               
   
๒. เพื่อสร้างศูนย์รวมให้นักเรียนได้มีโอกาสรวมกลุ่มกัน มีการคิด
และดำ � เนิ น งานโดยนั ก เรี ย น เพื่ อ นั ก เรี ย น รู้ จั ก การทำ � งานร่ ว มกั น เป็ น ที ม
รู้รักสามัคคี รู้จักการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ในกิจกรรมของชมรม
TO BE NUMBER ONE ด้วยการสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจ พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่
นักเรียนในโรงเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีการทำ�งานเป็นทีมด้วยจิต
สาธารณะ อย่างต่อเนื่องยั่งยืนและมั่นคง
          ๓.  เพื่อขยายเครือข่ายนักเรียนแกนนำ�ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในทุกห้องเรียน ทุกระดับชัน้ เรียน ในโรงเรียนวัดไร่ขงิ วิทยา พร้อมขยายเครือข่าย
การจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE สู่ชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ  
ด้วยการสนับสนุนจากโรงเรียนวัดไร่ขงิ วิทยา เทศบาลเมืองไร่ขงิ   ชุมชน คณะสงฆ์
วัดไร่ขงิ พระอารามหลวง  สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอสามพราน และสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
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วิธีการดำ�เนินงาน  ตามหลัก ๓ ก. คือ กรรมการ กองทุน กิจกรรม  
ซึง่ การเสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียน ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมของชมรม
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มุ่งเน้นลักษณะกิจกรรมตาม
หลักการ C๔  ดังนี้
๑. Challenging   จัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
ลักษณะกิจกรรมทีท่ า้ ทาย ตืน่ เต้น สนุกสนาน บันเทิง ได้แสดงออกตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ อย่างสร้างสรรค์
๒. Competition  Challenging  จัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER
ONE   ในลักษณะของกิจกรรมที่มีบรรยากาศของการแข่งขันอย่างเหมาะสม
ซึ่งอาจเป็นการแข่งขันกับกลุ่ม กับตนเอง กับครอบครัว
๓. Creativity Challenging จัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER
ONE   ในลักษณะกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ในชมรม ทำ�ให้เกิดคุณค่าในตนเอง (Self Esteem)
๔. Companionship Challenging จัดกิจกรรมชมรม TO BE
NUMBER ONE  ในลักษณะกิจกรรมที่มุ่งความเป็นเพื่อนช่วยเพื่อน ความเป็น
กลุ่มเดียวกัน ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน
            แนวคิดตามหลักการ C๔ มุง่ พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER
ONE   เพื่อให้เกิดคุณลักษณะแก่นักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ใน ๓ ด้าน
คือความคิด (K)  อารมณ์ (A)  พฤติกรรม (P)  มีความน่าสนใจมากขึ้น ทำ�ให้
สมาชิกได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมช่วยพัฒนาฝึกจิตใจของนักเรียนให้มคี วามเข้มแข็ง
เสมือนเกราะป้องกันจิตใจให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถปรับตัวปรับใจเมื่อต้องพบ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อีกทัง้ สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียน หรือการดำ�เนินชีวติ ได้
มีชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ตนเองที่ดีขึ้นในด้าน ๑) การควบคุมตนเอง   ๒) ความภาคภูมิใจในตนเอง
๓) มีความรูเ้ รือ่ งยาเสพติด ๔) มีทกั ษะการดำ�เนินชีวติ   ๕)  การหาความสุขในรูปแบบ
ที่เหมาะสมด้วยการกล้าคิด กล้าทำ� กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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กิจกรรมเด่น

๑) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  เปิดประตูสอู่ าเซียน  เป็นการสอน
บทสนทนาภาษาอาเซียน เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม ของ ๑๐ ประเทศอาเซียน
๒) กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  เพื่อการปรับทุกข์
สร้างความสุข แก้ปญ
ั หา พัฒนา EQ ให้แก่สมาชิก โดยบูรณาการร่วมกับกลุม่ สาระ
การเรียนรู้ต่างๆ  เช่น  WRK’S GOTTALANT  English on stage  การขับร้อง
เพลงไทยและสากล ศิลปะป้องกันตัวนาฏมวยไทย กระบี่ กระบอง กิจกรรม
พับกระดาษ ORIGAMI  
๓) กิจกรรมสุภาพบุรุษ หยุดบุหรี่/กิจกรรม psycho social เด็กนำ� 
ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนร่วมประสาน/กิจกรรมสานสัมพันธ์ ลูกฟ้า-ขาว เรารักกัน/
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพชมรม TO BE NUMBER ONE  

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑) ปัญหาด้านสมาชิกแกนนำ�ของชมรม ที่จบการศึกษาชั้น ม.๓ และ
ม.๖ ในแต่ละปี ซึ่งเราต้องมีแกนนำ�รุ่นน้องใหม่ๆ มาร่วมด้วยช่วยกันดำ�เนินงาน
และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๒) ปัญหาด้านเงินทุน เป็นความโชคดีทเี่ ราได้รบั ความอนุเคราะห์ จาก
ท่านพระราชวิรยิ าลังการเจ้าอาวาสวัดไร่ขงิ จากเทศบาลเมืองไร่ขงิ จากคุณแม่ชสี นัน่
จารุวรรโณ และสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ทำ�ให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์จากการ
สะท้อนแนวคิด แนวปฏิบตั กิ จิ กรรมทีบ่ รู ณาการให้เกิดการเรียนรูท้ จี่ ะอยูร่ ว่ มกับ
ผู้อื่น ด้วยการทำ�งานเป็นทีม รู้รักสามัคคี สร้างเครือข่ายให้โรงเรียนอื่นๆ  พร้อม
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในทุกห้อง ทุกระดับชัน้              
ในภาพรวมของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดชุมชนแห่งความ
ร่วมมือสามัคคีกัน แบบกัลยาณมิตรที่ดี อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทำ�ให้นักเรียน
เกิดพฤติกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บรรลุตามวัตถุประสงค์  คือ
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๑. สมาชิ ก มี วิ ธี ก ารควบคุ ม ตนเอง อดทน มี ส ติ คิ ด ก่ อ นทำ � 
เป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเพื่อน
๒. สมาชิกมีความภาคภูมใิ จในตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักมองหาข้อดีของผู้อื่นและตนเอง ยอมรับ พอใจ ภาคภูมิใจในข้อดีของ
ตนเอง
๓. สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ และความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง
ยาเสพติด และสภาพสังคม ในปัจจุบัน พร้อมเป็นแกนนำ�จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆได้
๔. สมาชิกมีทักษะการดำ�เนินชีวิต สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
๕. สมาชิกตระหนักถึงกิจกรรมที่ทำ�แล้วตนเองและผู้อื่นเกิดความสุข  
กล้าคิด กล้าทำ� กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ครอบครัว
และสังคมอย่างเป็นสุข

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

๑) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  ได้รับความ
ไว้วางใจจากสมาคมอนามัยการเจริญพันธุเ์ พือ่ พัฒนาชีวติ แห่งประเทศไทย ในการ
ฝึกปฏิบตั กิ ารสนทนากลุม่ Focus Group Discussion  โดยคัดเลือกนักเรียนแกน
นำ�และอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  เป็นกลุ่มตัวอย่างกรณี
ศึกษาของคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จาก ๑๐ ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย นับเป็นความภาคภูมิใจของชมรม
๒) นักเรียนแกนนำ�  มีความสามารถในการเป็นผู้นำ�  กล้าคิด กล้าทำ�
อย่างมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเยี่ยม ได้
รับเกียรติให้เป็นคณะวิทยากรของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
๙  มีสถานศึกษาต่างๆ ให้เกียรติมาศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE
ของโรงเรียน วัดไร่ขิงวิทยา อย่างต่อเนื่อง และได้เผยแพร่ชื่อเสียงในรายการ
TO BE NUMBER ONE วาไรตี้ และรายการเสียงแห่งอนาคต ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางสถานีโทรทัศน์ NBT    
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ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

๑) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ในชุมชนให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากร
เงินงบประมาณ  และขวัญกำ�ลังใจในการปฏิบตั งิ านทีด่ ตี ลอดมา  จัดกระบวนการ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งเน้นนักเรียนเป็นสำ�คัญ โดยการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
๒) โรงเรียนวัดไร่ขงิ วิทยา มีสอื่ เทคโนโลยี  สารสนเทศ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควบคู่กับการ
จัดกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE       
๓) กิจกรรมTO BE NUMBER ONEได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
นักเรียนทุกคน คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนโดยเฉพาะเทศบาลเมืองไร่ขิง วัดไร่ขิง
พระอารามหลวง สมาคมผูป้ กครองครูและศิษย์เก่าสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม และโรงเรียนเครือข่าย ในการดำ�เนินงาน TO BE NUMBER ONE อย่าง
ต่อเนื่อง สมํ่าเสมอตลอดมา
๔) นักเรียนแกนนำ� TO BE NUMBER ONE มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ด้วยการเป็นผูจ้ ดั ดำ�เนินงานด้วยตนเองในทุกกิจกรรม อย่างภาคภูมใิ จ ปฏิบตั งิ าน
ตามหลักกระบวนการ PDCA สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า กิจกรรมที่ดี ย่อมนำ�ไป
สู่คุณภาพที่ดี
ศูนย์เพื่อนใจ   TO BE NUMBER ONE แนะนำ�   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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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
แนวทางและหลักการดำ�เนินงาน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ดำ�เนินการจัดตั้ง
“ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา” เพื่อสนองพระดำ�ริ ของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในปี ๒๕๔๖ โดย
เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งแรกวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และทำ�การเปิดชมรม
เป็นทางการเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ปัจจุบันมีสมาชิกประเภทนักเรียน/
นักศึกษา จำ�นวน ๖,๑๖๐ คน ประเภทประชาชนทั่วไป จำ�นวน ๓๗๖ คน
รวมทั้งหมด ๖,๕๓๖ คน บุคลากรในโรงเรียนเป็นสมาชิกในชมรม TO BE
NUMBER ONE ครบ ๑๐๐%
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย
นครศรีธรรมราช ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามหลัก ๓ หลักยุทธศาสตร์ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE เน้นการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย และสร้างสรรค์ ทั้งในโรงเรียนและ
นอกชุมชน โดยยึดหลักพระดำ�ริขององค์ประธาน มาเป็นแรงใจในการดำ�เนินงาน
ความสำ�เร็จของการดำ�เนินกิจกรรมเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของนักเรียน
คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้นกั เรียนและเยาวชนในชุมชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพิษภัย
ยาเสพติด สร้างกระแสนิยมในกลุ่มนักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เปิดโอกาส
ให้นักเรียนแสดงออก ซึ่งความรู้ความสามารถในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้าใจและยอมรับผูม้ ปี ญ
ั หายาเสพติดในกลุม่ เยาวชน
เพื่อให้โอกาสในการรักษาและกลับมาเป็นคนดีของสังคม
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วิธีการดำ�เนินงาน

ดำ�เนินงานตามหลัก ๓ ก คือ กรรมการ กองทุน และกิจกรรม
คณะกรรมการ มี ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ คณะกรรมการดำ�เนินงาน
ซึ่ ง คั ด เลื อ กจากนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสนใจและมี จิ ต อาสา ส่ ว นที่ ส อง คื อ
คณะกรรมการทีป่ รึกษา ซึง่ เป็นตัวแทนของคณะครูและชุมชน คณะกรรมการจะ
ร่วมกันทำ�งานอย่างเป็นระบบ มีการทำ�แผนปฏิบตั งิ านทีม่ เี ป้าหมายชัดเจน มีการ
ประชุมวางแผนดำ�เนินกิจกรรม และมีการส่งต่องานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
กองทุน มีคณะกรรมการฝ่ายเงินทุนทำ�หน้าที่บริหารจัดการกองทุน
จัดทำ�โครงการเป็นรายปีเพื่อของบประมาณจากโรงเรียน ภาครัฐและเอกชน
และจัดกิจกรรมหารายได้ ปัจจุบันชมรมมีเงินทุน จำ�นวน ๑๗๑,๗๑๓ บาท  โดย
เปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารออมสิน สาขาอำ�เภอลานสกา
ด้านกิจกรรม ทางชมรมดำ�เนินงานตาม ๓ หลักยุทธศาสตร์ของโครงการ
TO BE NUMBER ONE โดยทำ�งานประสานกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย
มีแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของสมาชิก
มีเป้าหมายโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน ยึดหลัก “เด็กทำ� ผู้ใหญ่หนุน” กิจกรรมที่
ทำ�จะมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  

กิจกรรมเด่น
ในปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  ดำ�เนินกิจกรรมตามแนวคิด “นวัตกรรม
๖ อ.” ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ชมรมได้ขยายผลและพัฒนางานเพือ่ ต่อยอดกิจกรรมที่
ดำ�เนินการมาแล้วตามแนวคิด “นวัตกรรม ๕ เพิม่ ๔ ลด”และในปี ๒๕๕๖ จนถึง
ปัจจุบันชมรมได้ระดมแนวคิดการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อต่อยอด และขยายงาน
สู่คุณภาพและความยั่งยืน ตามแนวคิด “นวัตกรรม ๕ G” คือ
G ที่ ๑ Good Students ชมรมได้จัดกิจกรรมพลังวัยรุ่นสร้างสรรค์
ชักชวนเยาวชนร่วมทำ�กิจกรรมที่ดีและที่ถนัด เช่น กิจกรรมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด โดยจัดประกวดร้องเพลง ประกวดบูม ประกวดภาพ ประกวด MR และ
MISS TO BE NUMBER ONE เป็นต้น จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เดินรณรงค์
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ต่อต้านยาเสพติด ดำ�เนินงานศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมกลุม่
ตามความสนใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมพี่ช่วยน้อง เพี่อนช่วยเพื่อน
จัดกิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น”เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ติดยาเสพติดได้
แสดงตน เพื่อเข้ารับการบำ�บัดและให้โอกาสได้ทำ�กิจกรรมดีๆ ที่สร้างสรรค์
เพื่อคืนคนดีสู่สังคม   ผลการดำ�เนินกิจกรรมทำ�ให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ� 
กล้ า แสดงออก ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งใช้ เวลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ เ กิ ด ความรั ก
ความสามัคคี พัฒนาเป็นคนดีและห่างไกลยาเสพติด
G ที่ ๒ Good Schools ชมรมจัดกิจกรรมสำ�นึกรักบ้านเกิด ให้สมาชิก
ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่างๆจัดกิจกรรมธนาคารความดีให้นักเรียน
ช่วยกันทำ�ความดีในเวลาว่าง จัดกิจกรรมเพื่อให้โรงเรียนเป็นผู้นำ�ของชุมชน
เช่นการอบรมให้ความรู้แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมการแสดง ผลทำ�ให้
โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของชุมชนในการสร้างความตระหนัก และ
ปลุกจิตสำ�นึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นโรงเรียนที่ดี
G ที่ ๓ Good Families จัดกิจกรรมโดยยึดหลัก “ครอบครัวที่อบอุ่น
จะช่วยป้องกันทุกปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ”จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมความรัก ความอบอุน่
ในครอบครัว ประกวดเรียงความของฉันจัดกิจกรรมครอบครัวสีขาว โดยการออก
เยี่ยมบ้าน เพื่อสำ�รวจข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาสารเสพติด
เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้ค�ำ แนะนำ�เพื่อแก้ปัญหา
จัดอบรมให้ความรู้ ทำ�ให้บ้านเป็นสีขาว เป็นครอบครัวที่ดีและอบอุ่น
G ที่ ๔ Good Communities จัดกิจกรรมประสานความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักในการลดปัญหายาเสพติด เช่นกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ในวันสำ�คัญๆต่างๆ จัดกิจกรรมในชุมชนทุกรูปแบบเพือ่ รณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น จัดบอร์ดนิทรรศการ จัดกิจกรรมการ
แสดง และจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมถนน
TO BE NUMBER ONE โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ แสดงดนตรี เกม ตามแนว
ถนนในชุมชน เป็นการจัดกิจกรรมแบบเชิงรุกสู่ชุมชน ผลการดำ�เนินงานทำ�ให้
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
ชุมชน ภาคกลางวันจัดบอร์ดนิทรรศการ จัดประกวดกิจกรรมต่างๆ ภาคกลางคืน
มีการแสดงบนเวทีร่วมกันของโรงเรียนต่างๆ ชุมชน และกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรมนี้
เราจะจัดทุกปี โดยได้รบั ทุนสนับสนุนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมจากพี่สู่น้อง เป็นการออกไปจัดกิจกรรมค่ายในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาและชุมชน เพื่อขยายผลสู่ความยั่งยืน โดย
ดำ�เนินกิจกรรมตามแนว TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับความรู้มาจากการ
อบรม และการไปร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมแกนนำ�ศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับความอนุเคราะห์ จากสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช มาจัดให้ทุกภาคเรียน การอบรมที่เดอะไพน์ รีสอร์ท
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งแกนนำ�จะนำ�ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางจัดทำ�แผนการ
ปฏิบัติงานในการจัดค่าย ในโรงเรียนน้อง ซึ่งกิจกรรมนี้ประสบความสำ�เร็จมาก

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ
จากการดำ�เนินงานของชมรมทำ�ให้โรงเรียนเป็น “โรงเรียน TO BE
NUMBER ONE” นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจและ
ถนัด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีพฤติกรรมดีขนึ้ มีรายได้จากกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพ ปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนลดลง นักเรียนแกนนำ�กลายเป็นคนทีม่ คี วาม
เชือ่ มัน่ ในตนเอง กล้าทำ�สิง่ ดีๆทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สังคม และ TO BE NUMBER ONE
ทำ�ให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่นักเรียน กรรมการชมรมกลายเป็น IDOL
ของเพือ่ นๆ และน้องๆ มีหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานทีโ่ รงเรียนเป็นประจำ� 
โรงเรียนได้รับการยกย่องชมเชย และรับรางวัลมากมาย
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และจากการที่ชมรมออกไปดำ�เนินงานในชุมชนและเครือข่าย ทำ�ให้
นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย  และสมาชิกในชุมชนได้รบั การเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ทางจิต ทำ�ให้คิดเป็น ทำ�ดี มีจิตอาสากล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ� มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทกั ษะความสามารถ เป็นเยาวชนทีด่ ี และร่วมพลังกันเป็นเครือข่าย
ทีเ่ ข้มแข็ง  ซึง่ โรงเรียนเครือข่ายได้รว่ มกันดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยสังคม  ที่ร้ายแรงที่สุดในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย
นครศรีธรรมราช ดำ�เนินกิจกรรมมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบันได้ รับรางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประเภท รักษามาตรฐานพร้อม
เป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
ความสำ�เร็จของชมรมเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ ความเสียสละ
ในการดำ�เนินกิจกรรมของนักเรียนคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วน
ในอำ�เภอลานสกา และจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังเกิดจากการสร้าง
แกนนำ�ในระดับต่างๆ โดยเน้นให้นกั เรียนมีบทบาทสำ�คัญ ในการเป็นแกนนำ� และ
การขยายฐานกลุม่ พลังของโครงการ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ มีความพยายามคิดนอกกรอบ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของกลุม่ เป้าหมาย ให้มสี ว่ นร่วมทุกครัง้ ทีจ่ ดั กิจกรรมทัง้ ใน
ระดับโรงเรียน ชุมชน ชาว TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช มีความตั้งใจเต็มร้อยในการดำ�เนินกิจกรรม เพื่อผลประโยชน์
ที่จะเกิดกับนักเรียนในโรงเรียน และเยาวชนในชุมชน และขอสัญญาว่าจะสาน
ต่องานของชมรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสนอง
พระประสงค์ขององค์ประธานโครงการ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี” ให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนตลอดไป   
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
แนวทางและหลักการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
การดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ยึดวัยรุน่ และเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพืน้ ฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ
ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่น
เป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำ�คัญยิ่ง เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงอันซับซ้อน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม นอกจาก
ความเปลีย่ นแปลงทัง้ ๔ ด้านแล้ว วัยรุน่ ยังมีธรรมชาติความต้องการ ความสนใจ
และพฤติกรรม ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ความต้องการความรักในทุกรูปแบบ
ในฐานะทีเ่ ป็นผูใ้ ห้และผูร้ บั ต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ความเป็นอิสระ
การได้รับการยกย่อง การมีชื่อเสียง การมีปรัชญาชีวิตหรือมีอุดมคติของตนเอง
ต้องการเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยมากมักเป็นวัยที่มีความรักแบบหลงใหลใฝ่ฝัน
ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ส่วนมากเป็นความอยากลองและอยากเรียนรู้ในสิ่ง
แปลกใหม่ทตี่ นเองไม่เคยกระทำ�มาก่อน ต้องการความปลอดภัยและมัน่ คง อยาก
พึง่ พาตนเองได้ มีความฝันและมีจดุ มุง่ หมายในอนาคต สนใจช่วยเหลือบุคคลอืน่
สนใจกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นของใหม่และมีประโยชน์
ซึง่ จากพืน้ ฐานความเข้าใจ และการยึดวัยรุน่ และเยาวชนเป็นศูนย์กลาง
ข้างต้น นำ�ไปสู่หลักการดำ�เนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้
๑. ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ� กล้าแสดงออก และ
ช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ  
๒. ใช้สื่อ ดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชน
เข้ามารวมกลุ่มกัน                      
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๓. สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ซึ่ ง เป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ สำ � คั ญ สำ � หรั บ เยาวชนในชุ ม ชนให้ ป ลอดภั ย จากปั ญ หา
ยาเสพติด    
๔. “เพื่อนช่วยเพื่อน”
๕. สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ทำ�กิจกรรมที่สนใจ สร้างสรรค์
และเกิดสุข                                          
๖. สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพ จะทำ�ให้การ
ดำ�เนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
และยั่งยืน

เป้าหมาย

         นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนหนองฉางวิทยา
และสถานศึกษาเครือข่ายในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ และหน่วยงานที่สนใจ

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อสร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชน ไม่ให้ยุ่งกับยาเสพติด          
๒. เพือ่ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชน ให้เป็นคนรุน่ ใหม่ทเี่ ชือ่ มัน่
และภาคภูมิใจในตนเอง           
๓. เพือ่ สนับสนุนเยาวชนและชุมชน ให้จดั กิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
สนับสนุนของสังคม                    
๔.  เพือ่ สร้างความเข้าใจและยอมรับผูม้ ปี ญ
ั หายาเสพติด โดยให้โอกาส
กลับมาเป็นคนดีของสังคม          
๕. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป
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๕. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป

การดาเนินงาน

วิธีการดำ
�เนินงาน
วิธีการจัดกิจกรรม

กระบวนการ ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม

วิธีการจัดกิจกรรม  กระบวนการ  ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
ระบบชมรม
TO BE NUMBER
ONE ONE
ระบบชมรม  TO
BE NUMBER
โรงเรียนหนองฉางวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
โรงเรียนหนองฉางวิทยา  สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔๒
จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
อบรมครู –นักเรียนแกนนาชมรม TO BE NUMBER ONE
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ วางแผนการจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE
จัดกิจกรรมตามแผน/ประเมินผลการดาเนินการของแต่ละกิจกรรม

บรรลุ
วัตถุประสงค์
หรือไม่

ไม่

ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมและการ
ประเมินผล
การประเมินผล

ใช่
การประเมินผลรวมของกิจกรรม

สรุปรายงานผล
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ชมรม  TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนหนองฉางวิทยา  มีการบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก  ๓  ก.  ได้แก่ กรรมการ  กองทุนและกิจกรรม
๑. ก. กรรมการ ชมรมฯ มีคณะกรรมการ  ประกอบไปด้วย  ๔  ส่วน
ที่สอดคล้องกัน  ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมฯ มีท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และผู้นำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัดเป็นคณะกรรมการ
๑.๒ คณะกรรมการที่ปรึกษาของชมรมฯ โดยมีท่านผู้อำ�นวยการ  
ผู้บริหารและคณะครูภายในโรงเรียนทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาและสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานของคณะกรรมการดำ�เนินงาน
๑.๓  คณะกรรมการดำ�เนินงานของชมรมฯ มีประธานชมรมและมี
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทำ�หน้าที่ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาชิก
๑.๔  คณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  มีเป็น
ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัคร
ประจำ�ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  คนอื่นๆ
๒. ก. กองทุน ในส่วนของกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE  
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้มาจากงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังได้มาจากการระดมทุนโดยสมาชิก
ทุกคนมีส่วนร่วม ได้แก่   เงินบริจาคของสมาชิก  การจัดกิจกรรมธนาคารขยะ
การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิก  
๓. ก. กิ จ กรรม ชมรมฯ ของเราได้ นำ � ยุ ท ธศาสตร์ ข องโครงการ
TO BE NUMBER ONE  มากำ�หนดเป็นกิจกรรมภายในชมรมฯ  คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อือ้
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จากพระราชดำ�รัส ฯ “บางครัง้ การเกิด
ปัญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ จึงต้องสร้างค่านิยมใหม่ สร้างความมั่นใจ
ให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง ให้เขาได้สนุก โดยพยายามหากิจกรรมต่าง ๆมาใช้ เพราะ
สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้คนมีสังคม มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี และไม่ไปเกี่ยวข้อง
กับสิ่งเสพติด”โดยกำ�หนดวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
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๑. เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. เพือ่ สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนได้จดั กิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
สนับสนุนของสังคม
๓. เพือ่ สร้างความเข้าใจและยอมรับผูม้ ปี ญ
ั หายาเสพติด และใช้โอกาส
กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
๔. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชน
และประชาชนทั่วไป
การดำ�เนินกิจกรรมของชมรมฯ ดำ�เนินการโดยสมาชิก ด้วยการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์โครงการ  TO BE NUMBER ONE ผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
อย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้
๑. รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรสมัครเป็นสมาชิกของชมรมทุกคน
๒. ปฐมนิเทศและรับสมัครสมาชิกใหม่ของชมรม
๓. รณรงค์โดยประชาสัมพันธ์กจิ กรรม TO BE NUMBER ONE ผ่านสือ่
๓.๑ ทางเสียงตามสายของโรงเรียน/การประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง
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. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผา่ นกิจกรรมการประกวดต่างๆ 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. รณรงค์สมาชิกร่วมบริจาคหารายได้ และหาแหล่งสนับสนุนกองทุน
ของชมรมฯ
๗. เข้าร่วมมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคเหนือ
และระดับประเทศ
๘. สถานีโทรทัศน์ช่อง  ๑๑  มาถ่ายทำ�รายการโทรทัศน์ชมรม TO BE
NUMBER ONE เมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
“เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มักมีปัญหาทางด้านจิตใจ ที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองในทางทีเ่ หมาะสมได้ ดังนัน้ การสร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตใจ
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 การให้คำ�ปรึกษาในรูปแบบต่างๆ
เช่น  รายบุคคลทางโทรศัพท์  ทาง FACEBOOK
๑.๒   กิจกรรมสร้างสุข  ได้แก่  การบริการเกมนันทนาการ  หนังสือดี
สำ � หรั บ วั ย รุ่ น และกิ จ กรรม ๑๐ อั น ดั บ หนั ง สื อ โดนใจ บริ ก ารกี ต าร์ แ ละ
อาคูเลเล่ให้ฝกึ เล่น บริการห้องดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะ  บริการคอมพิวเตอร์  
อินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมโดยวิทยากรสร้างสุขเชิงสร้างสรรค์
๑.๓   กิจกรรมฝึกคิดแก้ปญั หา พัฒนา EQ ได้แก่  กจิ กรรม  Homeroom  
Delivery แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
๒. จัดอบรมโทษและพิษภัยของยาเสพติด และวิธีการเลิกบุหรี่แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
๓. จัด  Smart  Camp  ค่ายเลิกบุหรี่ให้แก่สมาชิก
๔. การอบรมเพศศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ และ
จัดกิจกรรม “คิดให้ได้  รักให้เป็น”ในวันวาเลนไทน์ เป็นต้น
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๕. กิจกรรม NEW YEAR  IS  NEW  BEGINNING  (ปีใหม่คือการ
เริ่มต้นใหม่)  โดยจัดกิจกรรมเชิญชวนสมาชิก เขียนความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง
ตัวเองใหม่ไปในทางที่ดี โดยถือโอกาสใช้วันปีใหม่ในการเริ่มต้นทำ�สิ่งดีดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งยุทธศาสตร์นี้  ถือเป็นหัวใจในการดำ�เนินงานโดยเน้น
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาชมรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำ�งาน   เน้นการเสริมสร้างกำ�ลังใจและการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกเครือข่าย  โดยสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯในหลากลายรูปแบบ  
โดยแบ่งเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังรายละเอียดภายในสถานศึกษา คือ
๑. การอบรมอาสาสมัครประจำ�ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
๒. การอบรมนักเรียนแกนนำ�ต่อต้านยาเสพติด
ภายนอกสถานศึกษา  คือ  
๑. สนับสนุนวิทยากร (อบรมให้ความรู้)  ให้กับสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานี   สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒  
และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔๒
๒. สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีที่ได้รับจากกรมสุขภาพจิตและจัดทำ�  KM
การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มอบแก่หน่วยงานที่สนใจแก่
โรงเรียนต่างๆ
๓. เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนจันเสนเอ็ง
สุ ว รรณอนุ ส รณ์ โรงเรี ย นห้ ว ยนํ้ า หอมวิ ท ยาคาร โรงเรี ย นพระบางวิ ท ยา  
จังหวัดนครสวรรค์  โรงเรียนในสพป.อุทยั ธานี  เขต ๒  โรงเรียนในอำ�เภอโพทะเล  
จังหวัดพิจติ ร  โรงเรียนอินทร์บรุ   ี จังหวัดสิงห์บรุ ี โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
จังหวัดนครสวรรค์  และโรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี
๔. สร้างและพัฒนาเครือข่ายจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
๕. ประชุมผูป้ กครองและมอบเกียรติบตั รครอบครัว  TO BE NUMBER ONE
ในโครงการสานสายใยรักครอบครัว TO BE NUMBER ONE  ภาคเรียนละ  ๑  ครัง้
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กระบวนการทบทวน กลั่นกรอง ตรวจสอบ

          ในการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาโรงเรียน
หนองฉางวิทยาแต่ละปีการศึกษา สมาชิกของชมรมฯ มีกระบวนการทบทวน
กลัน่ กรอง ตรวจสอบผลการดำ�เนินงาน จากหน่วยงานหลัก เช่น จากครูทปี่ รึกษา
สมาชิกชมรมฯ สถานศึกษา สำ�นักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตามขั้นตอนดังนี้
๑. สมาชิกชมรมฯ มีการประชุมปรึกษาหารือ วางแผน  ซักซ้อมก่อน
การดำ�เนินงานของชมรมทุกครั้ง โดยจะประชุมอย่างน้อย  ๑ – ๒  ครั้งต่อเดือน
และมีคณะกรรมการของชมรมฯ ตรวจสอบการดำ�เนินงานในทุกขั้นตอนของ
ชมรมฯ อย่างต่อเนื่อง
๒. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งจะประชุมนิเทศติดตาม  
ทบทวน  ประเมินผลการจัดกิจกรรมและร่วมคิดแนวทางในการปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป
๓. ประเมินผลการดำ�เนินงานของชมรมโดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์  
และแบบสอบถามสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมฯ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

รูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

เผยแพร่กิจกรรม ผลงานโดย
๑. การลงวารสารโรงเรียน                                                                                              
๒. ทาง  facebook  To ฺBe Ncw  Uthaithani                                                                   
๓. การเป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ                                                   
๔. การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ                                                                 
๕. การจั ด บู ธ นิ ท รรศการ และนำ � เสนอผลการดำ � เนิ น งานบนเวที
การประกวด ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ
และระดับประเทศที่อิมแพค เมืองทองธานี

กิจกรรมเด่น

เพลงประชาสัมพันธ์ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE คือ เพลงที่
บอกถึงความเป็นมาและแนวคิดในการดำ�เนินงาน กิจกรรมและการให้บริการ
126

เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
“ก้าวย่างของการทำ�งานกับ TO BE NUMBER ONE”

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
ประจำ�วันจัดทำ�เป็นจดหมายข่าวส่งให้สมาชิกแต่ละห้องเรียน สัปดาห์ละ ๑ ฉบับ
E-book For Young Gen. FC คือ E-book   ที่รวบรวมเพลงและ
เกมนันทนาการ ที่มีลักษณะเป็นเนื้อเพลงที่เป็นอักษรและมีเสียง และวิดิทัศน์
การแสดงท่าทางประกอบเนื้อร้องที่ทำ�ไว้ให้อาสาสมัครประจำ�ศูนย์เพื่อนใจ  
TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรูแ้ ละฝึกเพือ่ นันทนาการ และเตรียมความพร้อม
สมาชิกในการจัดกิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ
คลิป Happiness คือ คลิปวิดิทัศน์ตลกๆ ที่แสดงโดยอาสาสมัคร
ถ่ายทำ�โดยใช้โทรศัพท์มือถือส่งต่อให้สมาชิกเพื่อให้เกิดรอยยิ้ม คลายเครียด
มีความสนุกสนาน
Facebook : Tobencw  Uthaithani จัดทำ�ขึน้ มาเพือ่ ให้สมาชิกเข้าไป
พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นผ่านกระทูต้ า่ งๆ และยังมีการอัพเดตกิจกรรมต่างๆ
ภายในชมรมอีกด้วย
LINE ID ; FC’Zaa ใช้ในการประสานงาน ระหว่างคณะกรรมการ  
ครูทปี่ รึกษารวมทัง้ ใช้ในการพูดคุยปรึกษาหารือกับรุน่ พี่ TO  BE NUMBER ONE  
ที่จบไปแล้วอีกด้วย
ครอบครัว TO BE NUMBER ONE โดยคัดเลือกครอบครัวของสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องเรียนละ  ๑  ครอบครัว
ทีส่ มาชิกในครอบครัวไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติดทีเ่ ป็นแบบอย่างให้กบั ครอบครัวอืน่ ได้
และให้ครอบครัวตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือกมาเล่าประสบการณ์ การดูแลเอาใจใส่
ซึ่งกันและกันในครอบครัวอย่างไรให้ปลอดยาเสพติด แก่ผู้ปกครองเครือข่ายใน
วันประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดครอบครัวตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างครอบครัว
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ปลอดยาเสพติด ครอบครัวอบอุน่ เป็นการให้บคุ คลในครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการป้องกันปัญหาด้านยาเสพติด   รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ครอบครัวอื่น
เกิดการตื่นตัวในการป้องกันปัญหายาเสพติดในครอบครัวตนเอง
ครอบครัว  TO BE. SET ZERO  เป็นกิจกรรมต่อยอดจากครอบครัว
TO BE NUMBER ONE  คือ  การจัดค่ายเลิกบุหรี่ โดยทีมผูป้ กครองจากครอบครัว
TO BE NUMBER ONE  ที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับ
สมาชิกทีส่ บู บุหรีแ่ ละครอบครัว  ให้เกิดการยอมรับ  เข้าใจ และเรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกัน  
อยู่เคียงข้างเป็นกำ�ลังใจให้กันและกัน นำ�พาบุตรหลานของตนให้สามารถลด  
ละเลิกจากการสูบบุหรี่ได้  

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. โรงเรียนเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ คาบเรียนค่อนข้างแน่น  
ทำ�ให้มเี วลาในการจัดกิจกรรมของชมรมน้อย ชมรมจึงเลีย่ งไปจัดกิจกรรมในคาบ
โฮมรูม  คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ช่วงพักกลางวันแทน  
๒. นักเรียนมีจำ�นวนมาก การร่วมกิจกรรมอาจไม่สะดวก ชมรมจึง
จัดกิจกรรม โดยเลือกกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการของสมาชิกแต่ละกลุ่ม  แต่ละช่วงวัย
๓.  คณะกรรมการและอาสาสมัครของชมรมมีหน้าทีห่ ลัก คือ การเรียน  
การจัดกิจกรรมต่างๆจึงต้องคำ�นึงถึงเรือ่ งนีด้ ว้ ย แก้ปญ
ั หานีโ้ ดยครูทปี่ รึกษาชมรม
และรุ่นพี่ จะแนะนำ�วิธีการบริหารจัดการตนเอง  
๔. ชมรมมีงบประมาณจำ�กัด ไม่มีงบประมาณในการจัดอบรม เพื่อ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้วยหน่วยงานเดียวเพียงลำ�พัง แก้ปญ
ั หานีโ้ ดยการขอ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนีช้ มรมยังได้สร้างและพัฒนา
เครือข่าย ในรูปแบบการเป็นวิทยากร และแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ
อีกด้วย
๕. ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยของชมรม ไม่ ใช้ ก าร Cloning เพราะ
แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมไม่เท่ากัน บริบทแตกต่างกัน ในการจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE จำ�เป็นต้องใช้ทรัพยากรหลายด้าน นอกเหนือจาก
128

เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
“ก้าวย่างของการทำ�งานกับ TO BE NUMBER ONE”

บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการและองค์ความรู้ เช่น วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ  
สถานที่ เวลา แหล่งสนับสนุน ความร่วมมือทั้งจากภายในองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร ฯลฯ จึงต้องพัฒนาเครือข่ายตามศักยภาพทีเ่ ครือข่ายแต่ละแห่งมี  
คอยนิเทศติดตามให้กำ�ลังใจ และสนับสนุนแบ่งปันสื่อเทคโนโลยี ที่ได้รับมาจาก
ส่วนกลางแก่เครือข่าย
๖. นักเรียนส่วนใหญ่บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน จึงต้องขึ้นรถรับส่ง
ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าและเย็น ชมรมจึงจัดกิจกรรมในช่วงพัก
กลางวัน คาบโฮมรูม คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ผลสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

สมาชิกภายในชมรม   สมาชิกมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามที่
โรงเรียนต้องการ การร่วมกิจกรรมกับชมรม ส่งผลให้สมาชิกได้พัฒนาตนเอง
ในด้านความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพึ่งตนเอง ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจ  
สมาชิกได้ซมึ ซับแนวคิดตามหลักประชาธิปไตย ได้รบั การพัฒนาอีควิ การดำ�เนิน
งานของชมรมฯ ส่งผลให้สมาชิกปลอดจากยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓  
ซึง่ ยังมีสมาชิกทีย่ งั สูบบุหรีอ่ ยูจ่ �ำ นวนหนึง่ โดยจัดให้รว่ มกิจกรรมค่ายเลิกบุหรีแ่ ล้ว
คณะกรรมการดำ�เนินงานของชมรม ได้ฝึกทักษะการทำ�งานเป็นทีม
โดยยึดหลักประชาธิปไตย มีทักษะการบริหารจัดการ และแบ่งเวลาในการจัด
กิจกรรมและการเรียน  มีจติ สาธารณะในการจัดกิจกรรมให้กบั ส่วนรวมมีโอกาส
สร้างสัมพันธภาพกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งในและต่างโรงเรียน
เป็นที่รักของสมาชิก ในชมรม  ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในตนเอง
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนั้นแล้วยังส่งผลให้นักเรียนอื่นๆ ที่ร่วม
กิจกรรมได้เห็นคุณค่า แบบอย่างทีด่ แี ละเกิดความเข้าใจ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะได้มสี ว่ นร่วม
ในการทำ�งานได้อย่างดี  สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาและสถาบันการศึกษา
ชั้นนำ�ของประเทศ
ชมรมฯ และโรงเรียน  ได้รบั การยอมรับและชืน่ ชมจากหน่วยงานต่างๆ  
ปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนลดลง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  
ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
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ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้รับรางวัลต่างๆ  
มากมายจากหลายหน่วยงาน  

รางวัลแห่งความภูมิใจ

๑. รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๑  
๒. นางสุมาลี  หุตะมาน ได้รบั พระราชทานรางวัลบุคลากรสถานศึกษา
TO BE NUMBER ONE จากทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

๑. ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องแม้จะ
มีการเปลี่ยนท่านผู้บริหารมาถึง ๓ ท่าน
๒. ทีมครูและบุคลากรของชมรมมีความเป็นปึกแผ่น ให้ความร่วมมือ
ในการดำ�เนินงานของชมรมอย่างดี  ตั้งใจทำ�งานเพื่อนักเรียนและสถาบัน
๓. นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการและอาสาสมัครของชมรมมีความรัก
และผูกพันกัน ทำ�งานด้วยใจ มีความมุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จของชมรมจากรุ่นสู่รุ่น
๔. สมาชิ ก ให้ ค วามสนใจร่ ว มกิ จ กรรม ยอมรั บ และรั ก ษากติ ก า  
ร่วมรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของชมรม
๕. หน่วยงานทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง เห็นความสำ�คัญให้การ
สนับสนุนงบประมาณและสือ่ อุปกรณ์ เช่น  อบต.หนองฉาง โรงพยาบาลหนองฉาง  
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อบจ. อุทัยธานี สำ�นักงานโครงการ  
TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต ปปส. ภาค ๖  จังหวัดพิษณุโลก  เป็นต้น
๖.  ศิษย์เก่าให้การสนับสนุนบริจาคงบประมาณ
๗.  คณะกรรมการชมรมรุ่นพี่ จะกลับมาเสริมสร้างพลังในการทำ�งาน
ให้กลับรุ่นน้องเสมอ
๘.  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชมรม
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
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
ซึ่งเราทุกคนต่างสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการชมรม TO BE NUMBER
ONE ที่ทรงมีพระเมตตา ทรงมีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ อุทิศพระองค์
ทรงงานต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นต้นแบบทีท่ �ำ ให้พวกเราได้ส�ำ นึก และรูส้ กึ
ถึงความรับผิดชอบที่ควรมีต่อเด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบ
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน สมาคม
ผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์วจนคาม-เซนต์ปอลฯ จึงพร้อมใจกันน้อมรับ
สนองพระดำ�ริ ดำ�เนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE โดยศึกษาวิธีการ
ดำ�เนินงานตามหลักการ ๓ ก. คือ การจัดตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงาน จัดหา
กองทุนดำ�เนินงาน และจัดกิจกรรม ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายชัดเจน
ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือการสร้างกระแส ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ศูนย์กลางของการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ อยู่ที่ศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ในกรอบกิจกรรม ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา
EQ. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ให้เป็นกิจกรรมที่จัดโดยเยาวชน
เพื่อเยาวชน ผู้ใหญ่ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือในฐานะผู้ใหญ่ใจดี
จัดทุกกิจกรรมทีส่ มาชิกสนใจ เปิดทุกเวทีทสี่ มาชิกต้องการ ในแนวทาง
สนับสนุน ความสนใจ และความสามารถของสมาชิก ทัง้ ดนตรี กีฬา กิจกรรมร้อง
เล่น เต้น และทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์ตา่ งๆ ประดิษฐ์สงิ่ ของต่างๆ เพือ่ สร้างรายได้
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เป็นกองทุนของชมรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ทำ�ทุกอย่างอย่างมีความสุข
เน้นสร้างสรรค์และสมัครใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้สมาชิกได้
แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ทำ�ให้เกิดความมั่นใจในตนเอง แสดงผลงาน
ทุกอย่างได้อย่างดี มีคุณภาพในทุกกิจกรรม เกิดเป็นความสำ�เร็จ และความภาค
ภูมใิ จ ทีส่ ดุ สมาชิกจะเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าสูจ่ ดุ มุง่ หมายสูงสุดคือ ทุกคนเป็น
หนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด
สำ�หรับโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการ
อบรมเยาวชนสตรีให้มคี วามเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ภายใต้คติพจน์
“ศึกษา มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศลํ้าการงาน พร้อมเป็นทุกอย่าง
สำ�หรับทุกคน”  ในสภาวะสังคมยุคปัจจุบนั ซึง่ เป็นโจทย์ทยี่ ากแต่หากวางแผนดีๆ
วิกฤติตา่ งๆ ก็จะกลายเป็นโอกาส และหนึง่ ในโอกาสของโรงเรียน คือ การดำ�เนิน
งานชมรม TO BE NUMBER ONE นั่นเอง ที่ทำ�ให้มีเวที มีทางออก มีทางเลือก
มากมายให้นกั เรียน (สมาชิกชมรมทุกคน) มีกจิ กรรมดีๆ มากมายหลากหลายให้
เลือกปฏิบตั ติ ามความชอบ ตามความสมัครใจ ทำ�ให้ได้ปล่อยพลังความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เกิดผลงาน เกิดความสำ�เร็จ เกิดความภาคภูมิใจ นับเป็นกุศโลบาย
เป็นแผนการที่ดีมุ่งเน้น การป้องกันมากกว่าแก้ไข
กิ จ กรรมเด่ น ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรี ย น
เซนต์ปอลคอนแวนต์ ที่มาจากแนวคิดของสมาชิก คิดแบบเป็นองค์รวม ยึดหลัก
บริหารแบบธรรมาภิบาล ความร่วมมือ ระดมความคิด และการรู้จักแบ่งงาน
ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง มีคุณธรรม โปร่งใส คุ้มค่า ถูกต้อง มุ่งความสำ�เร็จ
เพราะไม่ทิ้งเป้าหมาย ทำ�ทุกอย่างเต็มที่ 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 Dacoupageและปัจจุบนั
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Happy Pineapple  เป็นผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ทขี่ ายได้ ผลิตสิง่ ของ
เครื่องใช้ อาหาร อะไรก็ได้ที่ทำ�แล้วมีความสุขและได้เงินด้วย เพื่อหล่อเลี้ยง
กองทุน ก่อให้เกิดความยั่งยืน ที่สำ�คัญต้องทำ�ทุกอย่างต่อเนื่อง วางแผนการ
สืบทอดผลงานจากรุ่นต่อรุ่น คณะกรรมการดำ�เนินงานรุ่นพี่จะถ่ายทอดวิทยา
ยุทธ์ตา่ ง ๆ ให้รนุ่ น้องเสมอ ก่อนจบการศึกษา โดยมีพเี่ ลีย้ งคนสำ�คัญ คือ คณะครู
ผู้ใหญ่ใจดี ครูศิลปะ ครูการงาน ครูดนตรี ครูนาฏศิลป์ ครูกีฬา ครูคอมพิวเตอร์
ครูชมรมต่าง ๆ ครูฝา่ ยวิชาการ และผูใ้ หญ่ใจดีทสี่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ ท่านผูบ้ ริหาร หรือ
ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน (ท่านอธิการเซเลสตินา ดร.ยุภี กิจเจริญ) ทีต่ อ้ งเปิดไฟเขียว
ทุกดวงที่มีรองลงมา ก็คือ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ประสานงานหลัก หัวหน้าคณะทำ�งานที่
ปรึกษาของโครงการ ต้องเข้มแข็ง รูจ้ ริง ทุม่ เท และเป็นมือประสานสิบทิศทีข่ าดไม่
ได้ คือแรงหนุน กำ�ลังใจ จากผูป้ กครองและผูเ้ กีย่ วข้องอันได้แก่ สมาคมผูป้ กครอง
และครู สมาคมศิษย์ที่ใกล้ตัวที่สุด และพี่เลี้ยงสำ�คัญของชมรมจากภายนอกคือ
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอฯ สาธารณสุขจังหวัดฯ ทีเ่ ข้มแข็งให้คำ�แนะนำ� และ
สนับสนุนงบประมาณหลัก และงบประมาณ รองลงมาคือ เทศบาลเจ้าพระยา
สุรศักดิ์ (ที่ตั้งชุมชนของโรงเรียน) และผู้สนับสนุนสินค้าของชมรมทุกท่าน
นอกจากกิจกรรมตระกูล Happy แล้ว เรือ่ งการร้องเล่นเต้น ก็มคี รบถ้วน
โดยเปิดเป็นกลุม่ เต้น Cover กลุม่ นาฏศิลป์ไทย กลุม่ ดนตรีไทย กลุม่ ดนตรีสากล
กลุม่ กีฬา กลุม่ ร้องเพลง กลุม่ วิชาการ (สร้างสรรค์โครงงานต่าง ๆ) กลุม่ ผูน้ � ำ (นำ�เสนอ)
กลุ่มผู้ตาม (ตามดู ตามเชียร์ ตามสร้างสรรค์) ไม่เคยทอดทิ้งกัน ทุกกลุ่มจึงมี
ผลงานเด่นๆ ของตนเองที่มีรางวัลรองรับ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ
ปัญหาและอุปสรรคมีตลอดเวลา แต่ทุกปัญหาแก้ได้ จึงไม่เหลือเป็น
ปัญหา เพราะชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
มีทมี งานทีท่ �ำ ด้วยใจ เน้น การพึง่ ตนเอง งบประมาณเป็นผลพลอยได้ทที่ ำ�ให้งาน
ทีต่ ามมาสำ�เร็จได้อย่างยัง่ ยืน เพราะการทำ�งานระยะเริม่ ต้นของชมรมเราไม่มงี บ
ประมาณทีล่ อยมา แต่มาจากพลังความคิดและการระดมทุน พร้อมการสนับสนุน
จากท่านผูอ้ �ำ นวยการของโรงเรียน และการทำ�งานทีย่ ดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (พอดี พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กัน ใช้คณ
ุ ธรรมและความรู้ กำ�กับ
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การทำ�งาน) ทำ�ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ คุ้มค่า คุ้มทุน โปร่งใส่ ตรวจสอบได้
แต่หากเกิดปัญหาและอุปสรรคใดทีเ่ ป็นการเฉพาะหน้าเหนือจากการคาดการณ์
ทีมงานก็จะใช้สติ ค่อย ๆ คิด แก้ปัญหา สติก็จะนำ�ทางไปสู่ความหลุดพ้นจาก
ปัญหาเหล่านั้นได้ทุกครั้ง
ปัญหาคืออะไร เงินทุน = ก็ มี ก องทุ น อยู่ แ ล้ ว หรื อ ไม่ ก็ “หาซิ ”
วางแผนให้ดีใช้ให้เป็น
คน =   ก็เตรียมตัวตายตัวแทน เป็นเงาของทุก
หน้าที่อยู่แล้ว (จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง)
ทีมงาน =   วางตัวไว้ดแี ล้ว และเป็นทีม ใครหายไปก็
หาคนใหม่มาแทน (ก็ครูเก่งๆ ของแต่ละ
กลุม่ สาระฯ ทีผ่ อู้ �ำ นวยการโรงเรียนแต่งตัง้ )
เวลา =   เวลาว่างเยอะแยะ ตั้งวันละ ๒๔ ชั่วโมง
วางแผนดีดี จัดเรียงงานอะไรควรทำ�ก่อน
ทำ�หลัง ถ้าไม่ทันก็ทิ้งไปหาแผนใหม่ที่ใช้
เวลาน้อยกว่า
สถานที่ = มีพื้นที่ทั้งโรงเรียน กลัวอะไร
นวัตกรรม  =  ก็คิดดีๆ ช่วยกันคิดก็ไม่ต้องคิดบ่อยๆ
คิดแล้วใช้ได้ตลอดไปทีส่ �ำ คัญคิดทีม่ นั เป็น
ไปได้และเกิดประโยชน์แท้จริง
แรงหนุน= ทำ�ให้ดี เดี๋ยวก็มีแรงหนุนมาเอง (ถ้าไม่มี
ใครหนุน ก็หนุนตัวเอง)
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ทำ�งานใน
วงจรแห่งความสำ�เร็จ คือ วงจรเดมมิง่ หรือทีเ่ รารูจ้ กั กันคือ PDCA พร้อมตระหนัก
รู้ถึงคุณค่า แห่งความสำ�เร็จและประโยชน์ที่เด็กๆ และเยาวชนจะได้รับ ส่งผล
ต่อการดำ�เนินงานอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน ในส่วนของมาตรฐานการศึกษา
ในข้อมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม การดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER
ONE จึงมีแต่ได้กับได้ และได้เพราะ เป็นโครงการสำ�คัญและชัดเจนในการมี
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จุดมุ่งหมายป้องกันเยาวชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นงาน ทั้ง ป้องกัน และ
แก้ไข เกิดผลเป็นการส่งเสริมความสามารถของสมาชิก เพราะนอกจากไม่ยงุ่ เกีย่ ว
กับยาเสพติดแล้ว ยังประสบความสำ�เร็จอีกมากมายในทุกเส้นทางที่เด็กๆ รัก
และทีส่ �ำ คัญคือความภาคภูมใิ จในตนเอง จากการได้เป็นผูน้ �ำ ในโรงเรียน แกนนำ�
ที่มีหน้าที่ขยายผล ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนสมาชิกที่เป็นเครือข่าย
ส่งเสริมคุณธรรมการเป็นผู้ให้ รู้จักแบ่งปัน
นับเป็นความโชคดีของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ที่ได้ดำ�เนินงาน
โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นกิจกรรมป้องกันมากกว่าการแก้ไข การป้องกัน
ที่เข้มแข็งภายใต้การเฝ้าระวังรอบด้าน ส่งผลให้โรงเรียนปลอดจากยาเสพติด
นี่คือประโยชน์สูงสุดที่โรงเรียนได้รับจากการดำ�เนินงาน และถ้าถามถึงข้อสรุป
ในส่วนที่เป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ มาจากหลายองค์ประกอบเรียงลำ�ดับตาม
ความสำ�คัญดังนี้
๑. ผู้บริหารสูงสุด เห็นความสำ�คัญ มอบหมาย สั่งการ ติดตาม ดูแล
สนับสนุน ให้กำ�ลังใจ (งบประมาณในการเริ่มต้นของกิจกรรม)
๒. หั ว หน้ า ผู้ ป ระสานงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เป็นผูป้ ระสานสิบทิศ มีอ�ำ นาจเพียงพอในการวางแผน ประสานงาน มีความชัดเจน
และรู้จริงในหลักการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รักในกิจกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE
๓. ทีมงาน ทีเ่ ข้มแข็ง รูจ้ ริง และมีใจรักในการดำ�เนินกิจกรรมทีต่ นช่วย
(ถูกวางตัว) เช่น ทีมศูนย์เพื่อนใจชมรม TO BE NUMBER ONE ทีมผู้นำ�เสนอ
เข้าสู่การประเมินในการเข่งขันรวมพล ทีมกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์ ทีมงาน
ศิลปะ (ทีต่ อ้ งใช้หวั มากว่าเงิน) ทีมกิจกรรมย่อยต่างๆ โดยเฉพาะทีมการงานผลิต
นวัตกรรม S and C และทีมครูทั้งโรงเรียนให้ความร่วมมือ
๔. เด็กๆ (สมาชิก) ที่มีความสามารถ รวมตัวเป็นคณะกรรมการ
ดำ�เนินงานชมรมสามารถร้อง เล่น เต้นรำ�  นำ�เสนออย่างน่าสนใจ มี TO BE
NUMBER ONE ในหัวใจ และนักเรียนทั้งโรงเรียน
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๕. คุณพ่อ คุณแม่ ที่เข้าใจ อนุญาตและสนับสนุน ส่งเสริมให้ลูกๆ
(สมาชิก) เข้าร่วมกิจกรรม
๖. กองหนุนทั้งหลาย สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์ สำ�นักงาน
สาธารณสุข สำ�นักงานเทศบาลที่ตั้งของโรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายต่างๆ
(ผู้สนับสนุนเงินทุนให้แกนนำ�เสนอการดำ�เนินงาน)
๗. หลักการดำ�เนินงานต่างๆ ที่ทำ�ให้งานทุกอย่างสำ�เร็จด้วยดี เช่น
หลักธรรมาภิบาล วงจรเดมมิ่ง (PDCA) แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลักดันให้ ๓ ก. และ ๓ ยุทธศาสตร์ มีความชัดเจนบังเกิดผลเป็นความสำ�เร็จ
ที่สวยงาม
๘. ต้องมีป้าหม่อม (หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ) และบริษัทเซซูแป
ที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญขององค์ประธาน
แต่จะเป็นปัจจัยใด ๆ ก็คงไม่สามารถขับเคลือ่ นชมรม TO BE NUMBER
ONE ให้สำ�เร็จสวยงามมาได้ถึง ๑๒ ปี ถ้าขาดบุคคลสำ�คัญที่สุดผู้ทรงเป็นองค์
ประธานโครงการ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พระองค์ผทู้ รงเป็น Idol ของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เราจึงพร้อมใจ
กันน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขอน้อมถวายพระพรให้พระองค์ทรง
พระเกษมสำ�ราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ทองแก่
ชาวชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดกาลนาน
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวทางและหลักการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

“ยาเสพติด เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม” สโลแกนนี้ คนไทย
ทุกคนคงคุน้ เคยกันเป็นอย่างดี ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทีท่ วั่ โลกให้ความสำ�คัญ
และพยายามร่วมมือกันต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด จึงได้มกี ารประกาศ
ให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านยาเสพติด” เพื่อให้ทุกคนได้
ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้
เผชิญกับปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกัน และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่
ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนในวงกว้าง และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงต่างๆ นำ�มา
ซึง่ ความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ การแก้ปญ
ั หายาเสพติดไม่ใช่หน้าทีข่ องคน
ใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันสอดส่อง ดูแล
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ดังกล่าว และ
ร่วมดำ�เนินการแก้ปญ
ั หายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ การปลุกพลังแผ่นดิน
และการป้องกัน ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและ  
ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียน ร่วมแรง ร่วมใจเป็นพลังของ
แผ่นดิน ขจัดยาเสพติดให้หมดไป โดยจัดกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นให้นกั เรียน “สร้างความ
เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
ให้สมาชิกได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และหลากหลาย มุ่งเน้นให้
สมาชิกมีส่วนร่วมและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้
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แก่เยาวชน  ในชุมชน  เพื่อสนองความต้องการของวัยรุ่นที่ต้องการที่พึ่งทางใจ
สนั บ สนุ น ให้ ส มาชิ ก ได้ แ สดงออกถึ ง พลั ง สร้ า งสรรค์ ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว แต่ ล ะคน
ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการดำ�เนินกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียน
ใช้หลักการบริหาร  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School  Based Management)
โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูป้ กครองเครือข่าย  ทำ�ให้การดำ�เนินกิจกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย  
นำ�มาซึ่งความภาคภูมิใจของสมาชิก TO BE NUMBER ONE  สุราษฎร์ธานี และ
สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ คือ โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา  ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ของการแก้ปญ
ั หา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

๑) นักเรียนมีวธิ กี ารป้องกันตนเองให้หา่ งไกลยาเสพติด รูจ้ กั ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ตามความถนัด ความสนใจ
๒) โรงเรียนมียุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ชุมชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดระบบบริหารจัดการในการต้านยาเสพติดให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อปลุกจิตสำ�นึกและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้สมาชิกมีความ
ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด
๓) เพือ่ ส่งเสริมให้สมาชิกของชมรมมีสนุ ทรีภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
และพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ
๔) เพือ่ พัฒนาเครือข่ายและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ
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วิธีดำ�เนินงาน จัดกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตใจแก่เยาวชน  มุง่ เน้น
จัดกิจกรรม  ๔  ด้าน คือ
๒.๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และส่งเสริมความเป็นไทย
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
ศักยภาพทางศิลปะ  ดนตรี
๒.๓ กิจกรรมอบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะความสามารถแก่สมาชิก
๒.๔ กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยดำ � เนิ น การใน ๒๑
สถาบัน ๔ ชุมชน

กิจกรรมเด่น

กิจกรรมในสถานศึกษา
-   การสร้างกระแสรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด โดยวิธกี ารประชาสัมพันธ์
หน้าแถว  คาบประชุมระดับทุกระดับชัน้ และจัดรายการเสียงตามสาย
-   การจัดกิจกรรมสร้างสุข  สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  ตามความถนัด
ความสนใจ การประกวด แข่งขัน อย่างหลากหลาย
-   การให้คำ�ปรึกษาในห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมนอกสถานศึกษา
-   การพัฒนาสมาชิกโครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
เขตอำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี ๖ โรงเรียน  เพือ่ พัฒนาสมาชิกแกนนำ�  
สมาชิกกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด
-   เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันและหน่วยงานภายนอก  เช่น  การร่วม
จัดกิจกรรมหารายได้  การส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด  จัดบูธนิทรรศการ
-  การสร้างและพัฒนาเครือข่ายไปสู่สถาบันการศึกษาและชุมชน
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

๑.  การให้บริการในศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ควรให้บริการ
ทั้งวัน  เพราะสมาชิกมีคาบว่างไม่ตรงกัน
๒.  ควรสร้างสมาชิกแกนนำ�ทั้ง  ม.ต้น  ม.ปลาย  รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อให้
เป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนชมรมอย่างต่อเนื่อง
๓. งบประมาณในการเข้าร่วมประกวด ต้องใช้มาก แต่ก็ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกๆ ปี

ความสำ�เร็จ และประโยชน์ที่ ได้รับ

๑.  ผลงานเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน  ดังนี้
๑.๑) เป็นการสร้างกระแสนิยมในกลุม่ เยาวชน  เพือ่ เผยแพร่ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด  โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๒) เป็นการสร้างความเข้าใจ และยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด  
และให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
๑.๓) แกนนำ�เยาวชนสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
เพื่อนเยาวชน และจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ  พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม
๑.๔) สมาชิกเครือข่ายสามารถดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
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 สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สำ�นักงานเทศบาล  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้ กครองเครือข่าย  และชุมชน
ต่างๆ ทั้งใน - นอกเขตอำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี  ทำ�ให้การดำ�เนินกิจกรรมของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย ดังนี้
๓.๑) ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำ�คัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๒)  ชุมชนมีความเข้าใจ และยอมรับผูม้ ปี ญ
ั หาสารเสพติดในกลุม่
ตนเอง  เพื่อให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
๓.๓) ชุมชนและสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความ
ร่วมมือในการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE   โดยการบูรณาการ
กิจกรรมในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน
สุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ  ส่งผลให้ชุมชนและสถานประกอบการได้รับรางวัลชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานประกอบการและชุมชน
ผลงานดีเด่นชมรม TO BE NUMBER ONE ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๑)  รางวัลชนะเลิศดีเด่นชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับภาคใต้ และรางวัลรองชนะเลิศดีเด่นระดับประเทศ
๒)  นักเรียนและครูได้รบั การคัดเลือกให้ตดิ ตามเสด็จทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี  เพือ่ ร่วมงานมหกรรม TO BE NUMBER
ONE ระดับโลก ณ  ประเทศแม็กซิโก (คุณครูอนุรตั น์  แพนสกุล  ครูแกนนำ� และ
นางสาวศยา  ยอดดนตรี นักเรียนแกนนำ� Camp ๕) ในปี ๒๕๕๓
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๑)  รางวัลชนะเลิศดีเด่นชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ศึกษา  ทีร่ กั ษามาตรฐานดีเด่นพร้อม  เป็นต้นแบบ ระดับเงินปีที่ ๑ ระดับประเทศ
๒)  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ ๑  (นางสาวจิราวรรณ  พรหมศร  
นักเรียนแกนนำ� Camp ๔)
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๓)  รางวัลเข้ารอบ ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ การประกวด AJ คว้าไมค์
ไปสู่ดาว (นายศุภณัฐ  เกิดสวัสดิ์  นักเรียนแกนนำ� Camp ๖)  
๔)   รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ๕ รางวัล  
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และรางวัลเยาวชนดีเด่นปี ๒๕๕๒ (นางสาวอารดา
สังขนิตย์  นักเรียนแกนนำ� Camp ๕)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๑)  รางวัลชนะเลิศดีเด่นชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒
ระดับประเทศ
๒)  รางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ตอนบนในการประกวด “เยาวชน
คิดดี ทำ�ดี ๘๔ โครงการ” กับครอบครัวข่าว ๓ (ผลงานสมาชิกแกนนำ�ชมรม)
๓)   รางวั ล เสมา ป.ป.ส.ระดั บ ดี เ ด่ น ประเภทสถานศึ ก ษา
ของศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๑)  รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ต้นแบบระดับเงิน  รางวัลมาตรฐานระดับเงิน ของกระทรวงสาธารณสุข
๒)  รางวัลองค์กรเยาวชนดีเด่นงานยาเสพติด  ของสำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงยุติธรรม
๓)  รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นองค์กรเด็กและเยาวชน
คนดีศรีตาปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔)  โรงเรียนระดับเพชรในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบ
ต้านยาเสพติด  ของสภากาชาดไทย

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

๑.   ผู้บริหารยอมรับและเห็นความสำ�คัญของชมรม ให้การสนับสนุน
ในการดำ�เนินการ
๒.  ผู้ปกครองเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่ง
๓.  ครูแกนนำ�  สมาชิกแกนนำ�  มีความรูค้ วามสามารถและมีความเสียสละ
ในการดำ�เนินงาน
๔.  สมาชิกให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
     

ปทุมพิทยาคม
ปลูกปั้นทางปัญญา

สมสถานการศึกษา
เป็นคนดีศรีอุบลฯ

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้ก่อตั้งขึ้น
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ตามพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ และในขณะเดียวกันชมรมฯ ก็มีวิสัย
ทัศน์ในการดำ�เนินงานที่ว่า “ดำ�เนินงานโดยเยาวชน เพื่อค้นพบความเป็นหนึ่ง
และห่างไกลยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินงานเพื่อสร้างเยาวชน
ที่ดีและเก่งออกมารับใช้สังคม โดยตั้งแต่เริ่มตั้งชมรมจนถึงปัจจุบันมีสมาชิก
๓๐,๒๘๘ คน ในการดำ�เนินงานชมรมฯ ได้ยึดหลัก ๓ ก กล่าวคือ กรรมการ
กองทุน และกิจกรรม สำ�หรับกรรมการนั้น ได้แบ่งเป็นกรรมการที่ปรึกษา
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ใจดี มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คณะผู้บริหาร
โรงเรียน เป็นคณะกรรมการอำ�นวยการ นอกจากนี้ยังมีครูที่ปรึกษาชมรมที่มี
ความรูค้ วามสามารถในหลายด้าน พร้อมทีจ่ ะสนับสนุนการดำ�เนินงานในทุกเรือ่ ง
ส่วนกรรมการชมรมได้มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิก มีทุกระดับชั้น และครบ
ตามองค์ประกอบของชมรม เช่น อนุกรรมการทั้ง ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายสอดส่องดูแล
ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายจัดหาทุน ส่วนศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE มีผู้จัดการและอาสาสมัครศูนย์ฯ ที่สำ�คัญกรรมการมี
ความพร้อมในการเรียนรู้ การทำ�งาน และรับการถ่ายทอดสายเลือด TO BE
NUMBER ONE จากรุ่นพี่   เป็นไปในลักษณะ “พี่นำ�  น้องหนุน” ต่างช่วยกัน
ทำ�งาน ดังนั้น “เมื่อพี่เรียนจบ น้องก็ทำ�งานแทนได้”
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ส่วนกองทุน นอกจากจะได้รบั การสนับสนุนจากโรงเรียน และหน่วยงาน
จากภายนอกแล้ว กิจกรรมการจัดหารายได้เข้ากองทุนก็มคี วามสำ�คัญ ทุกเช้าและ
กลางวัน กรรมการจะเปิดร้านขายขนม นำ�ผลกำ�ไรทีไ่ ด้มอบให้กองทุนแล้ว ส่วนหนึง่
ยังแบ่งให้สมาชิกผูจ้ �ำ หน่าย เป็นการช่วยเหลือสมาชิกทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์อกี ด้วย
นอกจากนี้ ช มรมฯ ยั ง จั ด อบรมให้ ส มาชิ ก มี ค วามรู้ ใ นการผลิ ต ของที่ ร ะลึ ก
เพื่อจำ�หน่าย เช่น พวงกุญแจ กระเป๋าเดโคพาธ สร้อยข้อมือ งานฝีมืออื่นๆ ทั้งนี้
เพือ่ ฝึกให้สมาชิกสร้างงาน สร้างรายได้ของตนเอง รวมทัง้ การทอดผ้าป่า TO BE
NUMBER ONE ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่หารายได้เข้ากองทุน
สำ�หรับการดำ�เนินกิจกรรมนั้น ชมรมฯ ยึดหลักการจัดกิจกรรมตาม
๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างกระแสที่เอื้อต่อการรณรงค์และ
ปลุกจิตสำ�นึกต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมเด่น เช่น เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ร่วมกับชุมชน การประกวดมิสเตอร์ มิส และมิสทิฟฟานี่ TO BE NUMBER
ONE ประกวดดนตรี เต้นโคฟเวอร์ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิ ต ใจ กิ จ กรรมเด่ น เช่ น จั ด อบรมนั ก เรี ย นแกนนำ � ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด
เปิดคลินกิ เลิกสูบบุหรี่ หนังสือทำ�มือต่อต้านยาเสพติด เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ในศูนย์เพือ่ นใจ
TO BE NUMBR ONE ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ได้สร้างเครือข่ายทั้งในสถานศึกษาและชุมชน ปัจจุบันมีเครือข่าย ๔๑ แห่ง และ
ยังขยายเครือข่ายไปต่างประเทศ ณ โรงเรียนมัธยมพอนสะหวัน แขวงจำ�ปาสัก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำ�ให้มีเครือข่ายมากขึ้นและ
เกิดพลังที่เข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด
การดำ�เนินงานในระยะเริ่มแรก ชมรมฯ พบปัญหาและอุปสรรคมาก
โดยเฉพาะการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของชมรม TO BE
NUMBER ONE ซึ่งทางชมรมฯ ได้พยายามศึกษาความรู้ทั้งจากเอกสารและ
เว๊ปไซต์ของโครงการ รวมทัง้ ไปศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ
เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ทำ�ให้เกิด
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ความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น และอีกปัญหาหนึ่ง คือ การนำ�เสนอผลการดำ�เนินงาน
ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ ซึ่งถือว่ามีความสำ�คัญเพราะต้องแข่งขันกับ
ชมรมอื่น   เพื่อก้าวสู่ระดับประเทศให้ได้   ดังนั้นชมรมของเราจึงต้องพยายาม
ศึกษา คิดค้น ออกแบบ โดยใช้กจิ กรรมสำ�คัญเป็นธีมนำ�เสนอ เน้นความแปลกใหม่
น่าสนใจ ไม่ซํ้าใคร เช่น ชุดส้มตำ�  TO BE NUMBER ONE ใช้แนวคิดจาก
การชนะแข่งขันส้มตำ�ลีลา ชุดเซียมซี TO BE NUMBER ONE ใช้แนวคิดจากกิจกรรม
ขายเซียมซีในงานลอยกระทง ทำ�ให้การนำ�เสนอมีเอกลักษณ์โดดเด่น แต่ยงั มีอกี
หนึ่งปัญหาที่สำ�คัญยิ่งกว่า นั่นคือ ความเหนื่อยและท้อในการทำ�งาน ซึ่งสาเหตุ
เกิดจากการไม่ได้รบั การสนับสนุนจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การแข่งขันในทุกระดับ
ทีผ่ ลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงทำ�ให้ทอ้ แท้หมดกำ�ลังใจ ดังนัน้ คณะทำ�งานชมรม
ของเราจึงคอยเติมเต็มกำ�ลังใจให้กันและกันให้เต็มร้อยอยู่เสมอ ฝึกการมองโลก
ในแง่ดี และใช้ความพยายามให้ถงึ ทีส่ ดุ ด้วยการแก้ปญ
ั หาดังกล่าว จึงทำ�ให้ชมรม
TO  BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมพิทยาคมก้าวสู่ชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสถานศึกษา ที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปี
ที่ ๒ เยาวชนดีเด่นที่จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด จากสำ�นักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รางวัลโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติดระดับเพชร
สภากาชาดไทย และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน คือ มีกิจกรรมทางเลือกที่
หลากหลายในการป้องกันภัยจากยาเสพติด เกิดคนเก่ง คนดี คนกล้า ในการ
แสดงออกที่ดีหลากหลาย เช่น ร้องเพลง พิธีกร เต้น ดนตรี ศิลปะ ผู้นำ�ฯลฯ
ซึ่งล้วนแต่เป็นความภูมิใจของเรา
จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ เกิดจากการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของชมรมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจในการดำ�เนินงาน
รวมทัง้ การทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากทุกฝ่ายไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหารโรงเรียน  คณะครู
ผูป้ กครอง ชุมชน ผูเ้ กีย่ วข้องในทุกระดับก็เป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ำ�คัญ เช่นกัน สำ�หรับ
ครูที่ปรึกษาต้องทำ�งานด้วยใจ อดทน อดกลั้น รับผิดชอบ รักและเข้าใจเด็ก
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ส่วนกรรมการชมรมฯ ก็ตอ้ งเสียสละ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบทัง้ ต่อการ
เรียนและการจัดกิจกรรม จึงจะทำ�ให้ชมรมฯ มีพลัง และเข้มแข็ง และนอกจาก
นี้การจัดการที่ดี ทั้งด้านกรรมการ กองทุน กิจกรรม และบูรณาการกิจกรรมเข้า
กับการเรียนการสอน ก็จะช่วยให้การดำ�เนินงานประสบผลสำ�เร็จอีกด้วย
มาถึงวันนี้ พวกเราชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ได้เติบโตและเข้มแข็ง พร้อมที่จะจับมือกับชมรม TO BE NUMBER ONE อื่นๆ
ต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะยาเสพติดให้หมดจากแผ่นดินไทย ด้วยหัวใจ  TO BE NUMBER
ONE และในขณะเดียวกันก็มีความภาคภูมิใจว่าชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนปทุมพิทยาคม เป็นส่วนสำ�คัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันแห่งนี้และเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของจังหวัดอุบลราชธานี และมีพลังที่จะ
ก้าวเดินอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ความเป็นมา โครงการ TO BE NUMBER ONE ถือเป็นโครงการหนึ่ง
ที่ประสบความสำ�เร็จในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
ความสำ�เร็จของโครงการฯ ทีเ่ กิดขึน้ ได้และสามารถก้าวเดินอย่างมีประสิทธิภาพ
เข้มแข็งจนย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๐ ก็เพราะพระบารมีของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
อีกทัง้ ยังเป็นโครงการทีม่ ยี ทุ ธศาสตร์ทชี่ ดั เจน มีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ งเป็น
รูปธรรม ด้วยหลัก ๓ ก ๓ ย สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ ที่มีลักษณะของการ
ผสมผสานการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อเสริมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันให้
เยาวชนมีความรู้   ความเข้าใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีเป้าหมายให้วัยรุ่นได้
รับพัฒนาการในทุกด้านที่จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�เนินชีวิต พัฒนาเยาวชนให้เป็น
ได้ทั้ง คนเก่ง คนดี มีความสุข เป็นหนึ่งได้อย่างเต็มศักยภาพตามที่อยากจะเป็น
โดยไม่พึ่งยาเสพติด
ตัง้ แต่กา้ วแรกของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบัวจนถึง
วันนี้ ชมรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน ให้มีภาวะเป็นผู้นำ�กล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการทำ�งานเห็นได้จากการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมในสถานศึกษา กิจกรรมในชุมชน  กิจกรรมระดับ
ท้องถิ่น และกิจกรรมระดับประเทศ
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบัว มีบทบาทที่สำ�คัญ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ให้สมาชิกได้พัฒนาความสามารถ
ตามศักยภาพ และความถนัดของตนเอง ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ของชมรม
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกคน และผู้ใหญ่
ใจดีที่สนับสนุน
ระยะเวลาทีท่ �  
ำ ตงั้ แต่ปพี ทุ ธศักราช  ๒๕๔๗ – ปัจจุบนั   รวมระยะเวลา ๑๐ ปี
กระบวนการสูค่ วามสำ�เร็จได้น�ำ กระบวนการ PDCA  มาใช้ในการดำ�เนิน
งานของชมรม ดังนี้
๑. P คือ การวางแผน (Plan) การทำ�งาน ซึ่งชมรมฯจะต้องตั้งคณะ
กรรมการ ทำ�งานเพื่อให้รู้ว่าใครมีหน้าที่ต้องทำ�อะไรบ้าง ก่อนจะถึงเวลาทำ�งาน
ต้องประชุมปรึกษาหารือให้ทุกคน ต้องรู้ว่า ใครทำ�  (Who) ทำ�อะไร (What)
ทำ�ที่ไหน (Where) ทำ�เมื่อไหร่&มีเวลาเท่าไหร่ (When) ทำ�อย่างไร (How)
ภายใต้งบประมาณเท่าไหร่ (How much) ให้ได้ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ (Purpose)
เพื่อที่จะได้นำ�พาทีมงาน ทำ�งานให้สามารถบรรลุเป้าหมายของชมรมฯ ได้โดย
ชมรมฯจะเน้นเด็กนำ� ผู้ใหญ่หนุน
๒. D คือ การลงมือทำ�  (Do)เมื่อเรามีการวางแผนต่างๆ ดีแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นตัวบุคคล งบประมาณ สื่ออุปกรณ์ต่างๆ เราก็เริ่มปฏิบัติกิจกรรมกัน
โดยแกนนำ�จะเป็นผูน้ �ำ พาสมาชิกในการปฏิบตั กิ จิ กรรม  หากมีปญ
ั หาใดแกนนำ�
จะแก้ปญ
ั หาก่อน  หากแก้ไม่ได้ผใู้ หญ่กจ็ ะช่วย ในการทำ�กิจกรรมเน้นกิจกรรมที่
สมาชิกพึงพอใจ
๓. C คือ การตรวจสอบ งาน (Check) ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ตรวจสอบว่าสมาชิกพึงพอใจหรือไม่อย่างไร เพื่อนำ�ผลการประเมินมาแก้ไข
ปรับปรุงในการทำ�กิจกรรมครั้งต่อไป
         ๔. A คือ การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น (Act) ในกรณีที่ผลงานออกมา
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็จะต้องทำ�การปรับแผนงานให้ดีขึ้น และในกรณีที่
ทำ�ได้ตามแผนที่กำ�หนดไว้จะตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น เพื่อที่ชมรมฯ จะได้พัฒนา
ต่อไปไม่สิ้นสุด
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ตัวชี้วัดความสำ�เร็จใช้แบบประเมินความพึงพอใจ สมาชิกพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๙๖ ส่วนอีกร้อยละ ๔ ได้จัดกิจกรรมที่สมาชิกต้องการ
กิจกรรมเด่น  
        กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE NONG BUA CAMP กิจกรรมนี้
ชมรมฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก คปสอ.หนองบัว มาจัดกิจกรรมโดยที่
แกนนำ�  ได้ดำ�เนินการวางแผนเรื่องกิจกรรมด้วยตนเองซึ่งแกนนำ�ได้นำ�ความรู้
จากค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูค่ วามเป็นหนึง่ มาปรับกิจกรรม
ให้เข้ากับชมรมฯ ของตนเอง และได้นำ�แกนนำ�น้องๆ จากชมรมฯ เครือข่ายใน
อำ�เภอหนองบัวมาเข้าค่าย  สร้างความภาคภูมใิ จให้กบั เด็กๆ ทีเ่ ป็นแกนนำ�ในชมรม
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบัว พวกเขาได้สร้างพลังการทำ�งานอย่าง
ดีเยี่ยมทำ�ให้พวกน้องๆ ที่มาเข้าค่ายประทับใจในการจัดกิจกรรมของพวกเขา
เราซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาชมรมได้ดูการทำ�งานของพวกเขาแล้ว 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 ...เพราะพวกเราทำ�งาน
ท่ามกลางอุปสรรคปัญหาต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น บุคคลที่ไม่ชอบพวกเรา
เด็กๆทีท่ ำ�งาน TO BE NUMBER ONE แต่เราก็ฝา่ ฟันมาได้ เราทำ�ให้เขารูว้ า่ พวก
เราไม่ใช่พวกที่เต้นๆ รำ�ๆ อย่างเดียว แต่เราทำ�เพื่อสมาชิกของเรา...จนทุกวันนี้
เวลามีใครมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเราก็ต้องนำ�เสนอชมรม TO BE NUMBER
ONE ทีพ่ วกเราสร้างสรรค์ขนึ้ มา ปัญหาอีกอย่างหนึง่ เรือ่ งงบประมาณพวกเรารูว้ า่
บางครัง้ การทีเ่ ราเสนอโครงการอะไรเข้าไป เพือ่ ขอรับงบสนับสนุนมาทำ�กิจกรรม
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พวกผู้ ใ หญ่ อ าจจะไม่ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ในการทำ � งานของพวกเรา เราก็ ต้ อ ง
พยามยามหางบประมาณทุกวิธีทางเพื่อให้กิจกรรมในชมรมดำ �เนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง สำ�หรับแนวทางในการแก้ไข พวกเราไม่ท้อในการทำ�งานถึงแม้บางครั้ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นใหญ่ขนาดไหน พวกเราก็มานั่งคุยกันช่วยกันเสนอหนทางต่างๆ
เพือ่ ให้ปญ
ั หาเหล่านัน้ หลุดพ้นไปให้ได้  เมือ่ ท้อแต่พวกเราชมรม TO BE NUMBER
ONE โรงเรียนหนองบัวไม่เคยถอย ...
ความภาคภูมิใจที่ได้รับจากเรื่องนี้
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบัว ได้รับรางวัล ชมรม
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มรักษาพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเงิน ปีที่ ๑ ประจำ�ปี ๒๕๕๖
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนมัธยมศรีสำ�เภาลูน
อำ�เภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (สพม.๓๓)
โรงเรียนมัธยมศรีสำ�เภาลูน สังกัด สพม.๓๓ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำ�เภอบัวเชด ด้านทิศใต้สุดของจังหวัดสุรินทร์
ชายแดนไทย – กัมพูชา สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชนบทชายแดนเกือบทุกแห่ง
จะมีสภาพปัญหาคล้ายคลึงกัน คือ ปัญหาภายในเป็นเรื่องครูที่มีการย้ายออก
เมื่อทำ�งานครบ ๒   ปี บางปีการศึกษาย้ายออกแทบยกโรงเรียนก็มี ปัญหานี้
ส่งผลกระทบโดยตรงถึงคุณภาพทางวิชาการที่ต้องตกตํ่าลงไป เพราะการเรียน
การสอนขาดความต่อเนื่อง อีกประการหนึ่ง คือ นักเรียนส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัว   ชาวไร่ ชาวนา เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง
บางส่วน ต้องจากถิน่ ฐานไปทำ�งานหาเงินทีก่ รุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ทิง้ ลูกหลาน
ให้อยูก่ บั ปู่ ย่า ตา ยาย หรืออยูล่ �ำ พังกับพีน่ อ้ ง อาศัยฝากญาติชว่ ยดูแลเป็นครัง้ คราว
การที่ครอบครัวขาดความสมบูรณ์ ประกอบกับช่วงวัยรุ่นที่ขาดคนสั่งสอนดูแล
ขาดความอบอุ่นในช่วงวัยที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดของชีวิต นักเรียนบางส่วน
จะมีปัญหาด้านพฤติกรรม มีการรวมกลุ่ม เที่ยวเตร่กลางคืน ก้าวร้าว สุ่มเสี่ยง
สู่วงจรอบายมุข บุหรี่ สุรา ยาเสพติด หรือต้องออกเรียนกลางคัน เพราะความ
ยากจน ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
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สภาพปัญหาทัง้ ๒ ประการ นับเป็นโจทย์ทเี่ รียกได้วา่ หินสุดๆ ทีโ่ รงเรียน
ต้องตอบสังคมให้ได้ คือ  ต้องรักษามาตรฐานทางวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ ห้
สูงขึ้นไปพร้อมๆ กับการอบรมสั่งสอนดูแลนักเรียนให้เป็นคนดี มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ บนพื้นฐานของปัจจัยที่ไม่พร้อม นับว่าเป็นสิ่งยากและท้าทาย
ประมาณปีการศึกษา ๒๕๔๖ ทางโรงเรียนได้รับเอกสารเกี่ยวกับ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ซึง่ เป็นโครงการตามพระดำ�ริของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  อันเป็นโครงการที่ให้ความสำ�คัญ
ไปที่ตัวเด็กและเยาวชน โดยมีแนวทาง คือ การจัดตั้งหรือการรวมตัวเป็นกลุ่ม
เป็นชมรม เพื่อทำ�กิจกรรมต่างๆ โดยการคิด ทำ�จากตัวเด็กหรือเยาวชนเอง
เมือ่ เขาค้นพบและเห็นคุณค่าของตนเอง มีความเชือ่ มัน่ ในชีวติ ก็จะเสริมสร้างเป็น
ภูมคิ มุ้ กัน นำ�พาชีวติ ก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆ ได้ ทางโรงเรียนเห็นว่าเป็นแนวทาง
ที่เป็นไปได้ที่จะเป็นทางออกที่สามารถแก้ปัญหาของนักเรียนและโรงเรียนได้อีก
ทางหนึ่ง จึงแต่งตั้งคณะทำ�งานศึกษารายละเอียด นำ�ไปสู่การจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน ในปีการศึกษา  ๒๕๔๗
คณะกรรมการและสมาชิกชมรมได้ทำ�กิจกรรม ๓ ยุทธศาสตร์ และ
มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE  NUMBER ONE ปัจจุบัน คือ ศูนย์เพื่อนใจฯ
ต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์ โดยดำ�เนินงานตามกรอบของโครงการต่อเนื่องมา
โดยตลอด ช่วงแรกโรงเรียนมีการอุดหนุนงบประมาณเป็นกองทุน ในการทำ�
กิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก การทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งจากรุน่ สูร่ นุ่ ค่อยๆ สะสม
ประสบการณ์ ทักษะการทำ�งาน แม้จะเปลีย่ นแปลงคณะครู ผูด้ แู ลโครงการบ่อย
ครัง้ เพราะการโยกย้ายอยูเ่ นืองนิจ แต่ทกั ษะการเป็นผูน้ �ำ ในการทำ�กิจกรรมต่างๆ
นัน้ ถูกบ่มเพาะไว้ทกี่ ลุม่ แกนนำ�หรือคณะกรรมการของแต่ละรุน่ การเปลีย่ นผ่าน
รุ่นต่อรุ่นถูกจัดวางและมอบงานอย่างเป็นระบบ โดยผ่านกิจกรรม “รับน้องส่งพี่
TO BE NUMBER ONE” การทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
แต่ละรุ่น  การมีศูนย์เพื่อนใจ  TO  BE  NUMBER  ONE  เป็นสัดส่วนในการ
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ทำ�กิจกรรมปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปญ
ั หา พัฒนา EQ มุง่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้
สมาชิกตามสภาพจริงทีเ่ กิดขึน้ เริม่ ปรากฏผลสำ�เร็จ รูส้ กึ และมองเห็นพัฒนาการ
ของสมาชิกส่วนใหญ่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ดีขึ้น มีความสดใสสมวัย
มีความเชื่อมั่นและเป็นตัวของตัวเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสจากรุ่นสู่รุ่นในระดับที่
น่าพอใจ  พร้อมๆ กับปัญหาพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ตา่ งๆ ของนักเรียน อันเป็น
ปัจจัยสุม่ เสีย่ งสูว่ งจรการใช้ยาเสพติด  ลดลงอย่างชัดเจน ต่อเนือ่ ง สามารถกล่าว
ได้ว่า เรามาถูกทางแล้ว
กิจกรรมเด่นตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ทีผ่ า่ นมา ชมรม TO BE NUMBER
ONE ของโรงเรียนมัธยมศรีสำ�เภาลูน ได้ดำ�เนินกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ในหลากหลายรูปแบบ  เพื่อรณรงค์ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวอย่าง เช่น
๑.  ร้านค้าสะดวกยิม้ โดยคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
ได้สร้างความตระหนักให้รา้ นค้าปลีกในพืน้ ทีบ่ ริการปฏิเสธอย่างนุม่ นวล ต่อการ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี โดยมี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเป็นพีเ่ ลีย้ ง มีการทำ� MOU ร่วมกัน ร้านค้าต้นแบบ
จะได้รบั ป้ายสัญลักษณ์ของชมรม ซึง่ ร้านค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๒. การประกวดกิจกรรมประกอบท่าทางเพลง เก่งและดี TO BE
NUMBER ONE และเพลงเป็นหนึง่ ไม่พงึ่ ยา ในระดับม.ต้น และม.ปลาย ต่อเนือ่ ง
ทุกปี และในช่วงเช้า ช่วงกลางวัน จะมีการเปิดเพลงดังกล่าว เพราะมีเนื้อหา
ทำ � ให้ เ กิ ด กำ� ลั ง ใจ ปลุ ก ความเชื่ อ มั่ น ความศรั ท ธาตนเอง ให้ ซึ ม ซั บ มี พ ลั ง
ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคของชีวิตไปได้
๓.  การรณรงค์สร้างกระแสนิยม พร้อมๆ กับการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
โดยชมรม TO BE  NUMBER ONE จะมีรถประจำ�ชมรม ๑ คัน เพื่อใช้ในการ
ออกไปสร้างและพัฒนาเครือข่าย ตามโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่บริการและ
ใช้รณรงค์แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนในกิจกรรมอื่นๆ ด้วย
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นอกจากกิจกรรมที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่
ขับเคลื่อนโดยแกนนำ�  กรรมการ และสมาชิกของชมรม เช่น ค่าย TO BE
NUMBER ONE ผู้พิชิต O–NET ครัวเรือนสีขาว บ้านแสนสุขเด็ก TO BE
NUMBER ONE มีดนตรีในหัวใจ ฯลฯ

ปัญหาอุปสรรค    

การดำ�เนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนมัธยม
ศรีส�ำ เภาลูนนัน้ ไม่ใช่หนทางเดินทีถ่ กู โรยด้วยกลีบกุหลาบ หากแต่ขรุขระมี กรวด
หิน โคลน ตม คล้ายทางไปทำ�นา ทำ�ไร่ เพราะว่าช่วงแรกๆ ชุมชน ผู้ปกครอง
บางส่วนไม่เห็นด้วย เพราะกลัวว่าถ้าส่งลูกหลานมาเรียนแล้วจะได้รับความรู้
น้อย และมีการพูดต่อๆ กันไป ทำ�ไมไม่ค่อยได้เรียนได้สอน มีแต่การทำ�กิจกรรม
อะไรไม่รู้ทั้งปีเลย ทางโรงเรียนจึงต้องหาโอกาสอธิบายในช่วงการเข้าสู่ชุมชน
หรือการประชุมผู้ปกครองว่าแท้จริงแล้ว การทำ�กิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน
คือ การเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และ
ที่ผู้ปกครองยอมรับมากขึ้น เพราะว่าผลสัมฤทธิ์ O – NET ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศรีสำ�เภาลูนทุกรุ่นอยู่ในระดับต้นๆ หรือระดับแนวหน้า เมื่อเปรียบเทียบ
กับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเดียวกัน จึงสามารถกล่าวได้วา่ การทีส่ มาชิกชมรม
มีการทำ�กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เป็นการส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดทักษะ และ
มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ ทำ�ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ และมาตรฐานทางวิชาการ
สูงขึ้น อันเป็นการตอบโจทย์หินๆ ที่ได้กล่าวไว้ในช่วงแรก
โครงการ TO BE NUMBER ONE ไม่เพียงแต่ทำ�ให้เด็กและเยาวชน
มีทกั ษะชีวติ เกิดภูมคิ มุ้ กันให้กา้ วพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้เท่านัน้ แต่เป็น
ดั่งปรัชญาชีวิต ถักทอเส้นทางให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบตนเองจากการทำ�
กิจกรรมต่างๆ ทำ�ให้เขารูว้ า่ ถนัดอะไร ชอบอะไร ชีวติ จะก้าวไปสูจ่ ดุ ใด จะมีความสุข
ได้อย่างไรกับแบบฉบับที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ละคน ทั้งยังเป็นการ
154

เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE
“ก้าวย่างของการทำ�งานกับ TO BE NUMBER ONE”

เปิดโลกแห่งความเชือ่ มัน่ กล้าคิด  กล้าทำ� กล้าเรียนรู้ ซึง่ จะนำ�ไปสูค่ วามภาคภูมใิ จ
ความศรัทธาตนเอง เพื่อเปิดประตูสู่เส้นชัยชีวิต
การดำ�เนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปัจจัยสำ�คัญที่
หนุนเสริมให้ประสบความสำ�เร็จ  คือ การร่วมไม้ ร่วมมือกันทำ�แบบเครือข่าย คือ
ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานการทำ�งานอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องรองรับกัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนมัธยมศรีส�ำ เภาลูน
ก้าวมาสู่ความสำ�เร็จ คือ มาตรฐานต้นแบบ ระดับเงินสู่ปีที่ ๒ เพราะทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีการหนุนเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะคุณครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำ�ตำ�บล องค์การบริหารส่วนตำ�บลสำ�เภาลูน เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
สาธารณสุขทั้งระดับอำ�เภอและจังหวัด ส่วนงานยาเสพติดโรงพยาบาลบัวเชด
และนายอำ�เภอบัวเชด  
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ความรู้และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดภูเก็ต
แนวทางและหลักการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้น้อมรับ
โครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำ�เนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ โดยสำ�นักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กโรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE (TO BENUMBER ONE FRIEND CORNER) เป็นต้นแบบแห่งแรก
ของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยมี เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข จากสำ � นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมแกนนำ�และ
การจัดทำ�สื่อเพื่อจัดกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ
ต่อมาโรงเรียนได้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งเกิดขึ้น
จากรุ่นพี่กลุ่มเล็กๆ ที่ได้ร่วมกิจกรรมของโครงการ มีความรัก ความศรัทธา
ต่อองค์ประธานโครงการ ร่วมกันดำ�เนินงานตามหลักการและยุทธศาสตร์ของ
ชมรม ดังนี้
๑.   จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
๒.  รับสมัครสมาชิก
๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
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๔.  วางแผนการดำ�เนินงานกิจกรรมของชมรม
๕.  จัดทำ�ระเบียบข้อบังคับของชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมี
การพิจารณาปรับเปลี่ยนให้ทันกับเหตุการณ์อยู่เสมอ
คำ�ขวัญโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด” ความหมาย คือ การเป็นหนึง่ ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดอี ยู่
ในตัวเอง หากค้นพบสิง่ ทีต่ วั เองชืน่ ชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนและ
ทำ�จนเป็นผลสำ�เร็จได้ ทำ�แล้วมีความสุข มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
วิสัยทัศน์ของชมรม TO BE NUMBER ONE
“ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ เพื่อนักเรียนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด”

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุม่ เป้าหมายรอง

สมาชิกทุกคนในโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน
ซึ่งเป็นวัยรุ่นและเยาวชน
ผูป้ กครอง ชุมชนรอบข้าง และประชาชนทัว่ ไป

วัตถุประสงค์

๑. ดำ�เนินกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายใต้โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา
๒. พั ฒ นาส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นคนเก่ง  ดี มีสุข  และ ไม่พึ่งพายาเสพติด
๓. ส่งเสริมให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมคิด วางแผน ดำ�เนินงาน ด้านการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สูก่ ารเป็นสถานศึกษาทีเ่ ข้มแข็ง

วิธีการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ดำ�เนินงานโดยยึดองค์ประกอบ ๓ ก คือ
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๑.  ก  กรรมการ ดำ�เนินงานภายใต้แนวคิด เด็กนำ�ผู้ใหญ่หนุน
๒.  ก  กองทุน ดำ�เนินงานภายใต้แนวคิด ต้ น ทุ น คื อ กำ � ลั ง ใจ กำ � ไร
คือ เยาวชน
๓.  ก  กิจกรรม ดำ�เนินงานภายใต้แนวคิด กิจกรรมของเยาวชน โดย
เยาวชน เพื่อเยาวชน
ก กรรมการ ดำ�เนินงานภายใต้แนวคิด  “เด็กนำ� ผู้ใหญ่หนุน” สมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE คัดเลือกกรรมการเพื่อบริหารจัดการชมรม
ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในท้ อ งถิ่ น ครู - อาจารย์ และ
ผู้ปกครอง   มีนักเรียนแกนนำ�เป็นประธาน   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 ได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับกองทุนของชมรม ภายใต้
แนวคิด “ต้นทุนคือ กำ�ลังใจ กำ�ไรคือเยาวชน”ดังนี้
๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการจัดตั้งกองทุน ตลอดจนที่ปรึกษา
เพื่อรับผิดชอบในการจัดหาเงินทุน จัดทำ�บัญชี เก็บรักษาเงิน และดูแลบริหาร
กองทุน
๒.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางจัดหาเงินทุนเข้าชมรมอย่าง
มีระบบ
๓.  คณะกรรมการทีป่ รึกษาเสนอโครงการเพือ่ ของบประมาณสนับสนุน
จากโรงเรียน รวมทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าสมทบกองทุนของชมรม
๔.  จัดสรรเงินทุนในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
๕.  จัดทำ�บัญชีรายรับรายจ่าย และนำ�ฝากเข้าบัญชีสรุปผลการจัดการ
เงินทุนให้สมาชิกทราบ
ก กิจกรรม   ดำ�เนินงานภายใต้แนวคิด “กิจกรรมของเยาวชน โดย
เยาวชน เพื่อเยาวชน”กิจกรรมที่ชมรมดำ�เนินการ ครอบคลุมการเฝ้าระวัง   
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การรณรงค์ป้องกันการแก้ไขปัญหา และกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE   โดยส่วนใหญ่เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สมาชิกอยากมีส่วน
ร่วม ครอบคลุมทั้ง ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น ซึ่งชมรมต่างๆ สามารถมา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และนำ�ไปปรับใช้ในการดำ�เนินการในชมรม ของตนสนับสนุน
ให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความภาคภูมใิ จและมองเห็นคุณค่าของ
ตนเอง อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต มีแนวทางจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์หลัก  ๓  ยุทธศาสตร์  ของโครงการ ดังนี้
๑.   การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน
๓.  การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การดำ�เนินงานภายใต้กลยุทธ์ ๕ ส ดังนี้
๑. ส–สร้างโอกาส เป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนมีจิตสำ�นึก
ที่ดีในสังคม ในการรณรงค์ป้องกัน สร้างกระแสให้สมาชิกห่างไกลยาเสพติด
เปิดโอกาสให้นักเรียนซึ่งเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคนได้
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ทำ�ในสิ่งที่ต้องการ ในทางที่ถูกต้อง สร้างสรรค์  
ตามความสนใจ ความถนัด ตามความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มตามศักยภาพ
ในทุกด้าน
๒. ส–เสริมทักษะ มีการจัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตให้แก่
สมาชิกของชมรม เป็นการพัฒนา EQ อบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ แนะแนวทาง
ให้ความช่วยเหลือเพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และมีทกั ษะในการดำ�เนินชีวติ   
สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนและผู้อื่นในโรงเรียน ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓. ส–สู่การพัฒนาเป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกชมรม
TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
การแสดงออกสู่เวทีการประกวด รักและภูมิใจในตนเอง
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		 ๔. ส–สานต่อเครือข่าย 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–สายใยรั ก สู่ ชุ ม ชนส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นให้ มี จิ ต สาธารณะ
รู้จักแบ่งปันความรัก ความมีนํ้าใจ ความเอื้อเฟื้อ   เอื้ออาทร แก่เด็ก ผู้ใหญ่  
ผู้สูงอายุ บุคคลที่ด้อยโอกาส โดยใช้ความรู้ความสามารถ แสดงออกสู่ชุมชน  
นักเรียนสมาชิกและแกนนำ�ได้พฒ
ั นาศักยภาพเป็นประโยชน์แก่สงั คม ก่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการดำ�เนินงาน

กิจกรรมเด่น

๑. กิจกรรมการรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการ
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
- กิจกรรมใครติดยายกมือขึน้   การคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
- กิจกรรมค่าย TO BE ม.๑ , ม.๔
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-

กิจกรรมค่ายแกนนำ�เยาวชน TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูค่ วามเป็นหนึง่
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สิ่งแวดล้อม
๓.  กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
- TO BE NUMBER ONE สัญจรโครงการขยายเครือข่าย
- การศึกษาดูงานระหว่างชมรม
- การร่วมกิจกรรมกับชมรมเครือข่าย
- Face book to be swpk
- กิจกรรมจิตอาสา/บำ�เพ็ญประโยชน์

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
เอกชน
นักเรียน

ด้านงบประมาณและกองทุน   โดยขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
ด้านกิจกรรมนักเรียน โดยขอความร่วมมือจากครูผสู้ อน และผูป้ กครอง

ความสำ�เร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

รางวัลแห่งความสำ�เร็จ รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตันแบบระดับเงิน ปีที่ ๑
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ความสำ�เร็จเชิงคุณภาพ
๑.  สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE กล้าคิด กล้าทำ� กล้าแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์แก่ตนเอง โรงเรียนและสังคม
๒.  สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE รูจ้ กั ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์  
ไม่มั่วสุมยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ
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๓.  สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มีทักษะในการดำ�เนินชีวิต
เพือ่ ให้หา่ งไกลยาเสพติดรูจ้ กั การปฏิเสธ รูจ้ กั การยอมรับ การให้ และการเสียสละ
๔. สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ได้พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ  
๕.  สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE รูจ้ กั กระบวนการทำ�งานเป็น
ทีม การบริหารจัดการ   การเป็นผู้นำ�และผู้ตาม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง
๖. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ะนำ�พานักเรียนไปสูเ่ ป้าหมายความ
สำ�เร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม และยัง่ ยืน เป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานและสังคมประเทศชาติ
๗. เป็นแหล่งศึกษาดูงานชมรม  ในสถานศึกษาแก่โรงเรียน/หน่วยงาน
ราชการและเอกชน

ความสำ�เร็จเชิงปริมาณ

๑. จำ�นวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทีค่ รอบคลุม ๑๐๐ % ทุกปี
และสามารถขยายเครือข่ายสู่ครอบครัวนักเรียน และชุมชนรอบข้าง
๒.  จำ�นวนนักเรียนทีใ่ ช้สารเสพติด และบุหรี่ ลดลง และอยูใ่ นการกำ�กับ
ดูแล ติดตามโดยให้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
๓. จำ�นวนแกนนำ�เยาวชน TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน
มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔. สมาชิกมีความพึงพอใจในการดำ�เนินงานชมรม TO BE NUMBER
ONE ของโรงเรียน เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน มีความพึงพอใจถึงร้อยละ ๙๘

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

๑.  โรงเรียนดำ�เนินงานตามหลักการ  ยุทธศาสตร์ของโครงการ  และ
กลยุทธ์ที่ชัดเจน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมโดยเฉพาะการส่งแกนนำ�
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE CAMP ระดับประเทศ ทุกปี
๒.  ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเข้าใจและให้การสนับสนุน  และได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินงานจากทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ
๓.  ความเข้มแข็ง ความเสียสละ และความสามัคคีของคณะกรรมการ
ชมรม TO BE NUMBER ONE
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๔.  มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน
๕.  ได้รบั การช่วยเหลือแนะนำ�ให้ค�ำ ปรึกษา จากหน่วยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องตลอดมา
๖. มีแกนนำ�เยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ที่มี
ประสบการณ์  โดยร่วมเป็นแกนนำ�ในระดับจังหวัด
๗. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง
๘. มีพื้นที่ในการทำ�กิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งในและนอกอาคาร  
โดยเฉพาะโรงเรียน มีอาคารอเนกประสงค์ “ลานมลุลี TO BE NUMBER ONE”
สำ�หรับใช้เป็นลานจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ
กิจกรรมวิชาการ การแข่งขัน การจัดนิทรรศการ ฯลฯ ทำ�ให้นักเรียนในโรงเรียน
ทุกคน ได้ใช้เวลาว่างทำ�กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง ในการพัฒนาศักยภาพ
สู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
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