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คำานำา

กรมสุขภาพจิต

	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ดำาเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา	

ยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง	จนก้าวเข้าสู่ปีที่	๑๒	ในปี	๒๕๕๗	นี้	และมีการพัฒนา	

รูปแบบ	 กลวิธี	 การดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด

ภูมิภาค	ได้น้อมนำาโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ไปเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญ	

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์		

ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น	 ตามบริบทและความ

เหมาะสมของแต่ละพื้นที่	 ซึ่งจากการดำาเนินงานในหลายจังหวัด	 ประสบ

ความสำาเร็จอย่างสูง	 โดยแนวทาง	 รูปแบบ	 กลวิธี	 และปัจจัยแห่งความสำาเร็จ		

ของแต่ละแห่ง	ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่ง

	 ในโอกาสที่โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จะมีอายุครบ	 ๑๒	ปี	

เพื่อให้เหล่าสมาชิกจากจังหวัดเครือข่ายทั่วประเทศ	 ได้รับทราบความสำาเร็จ	

และนำาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของแต่ละพื้นที่ไปใช้ประโยชน์	 กรมสุขภาพจิต

จึงรวบรวมตัวอย่างองค์ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงานของจังหวัด		

TO	BE	NUMBER	ONE		ที่ประสบความสำาเร็จในระดับต้นแบบ		เพชร	ทอง	เงิน			

และดเีดน่	บรรจไุวใ้น	“ความรูแ้ละความสำาเรจ็ในการดำาเนนิงาน	TO	BE	NUMBER		

ONE”	 เล่มนี้	 เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของจังหวัด	

และเครือข่าย	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 นำาไปพัฒนาการทำางานในพื้นที่ให้	

ประสบความสำาเร็จต่อไป	
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คำ�นำ�      ๓

คว�มรู้และคว�มสำ�เร็จ ในก�รดำ�เนินง�น TO BE NUMBER ONE  ๖

(จังหวัด TO BE NUMBER ONE) 

จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	กลุ่มต้นแบบระดับเพชร		

	 -	 ขอนแก่น		 ๗

	 -	 ภูเก็ต		 ๑๗

	 -	 ยโสธร		 ๔๑

จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	กลุ่มต้นแบบระดับทอง		

	 -	 พิษณุโลก		 ๔๘

	 -	 หนองบัวลำาภู		 ๕๖

	 -	 อุบลราชธานี		 ๖๒

จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	กลุ่มรักษามาตรฐาน		

พร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่	๑

	 -	 กำาแพงเพชร		 ๗๑

	 -	 สุรินทร์		 ๗๙

จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	กลุ่มรักษามาตรฐาน		

พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่	๒

	 -	 เพชรบูรณ์		 ๙๑

	 -	 สมุทรปราการ		 ๑๐๑

	 -	 สระแก้ว		 ๑๑๒

	 -	 อำานาจเจริญ		 ๑๑๘

สารบัญ
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สารบัญ (ต่อ)

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภ�ค  ๑๖๒
	 -	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE		 ๑๖๓
	 	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน	จังหวัดภูเก็ต
	 -	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE		 ๑๗๐
	 	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชุมชนคลองเรือ		จังหวัดสระบุรี
	 -	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE		 ๑๘๒
	 	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชุมชนหนองแก	จังหวัดหนองบัวลำาภู
	 -	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE		 ๑๘๗
	 	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชุมชนบ้านป่าลัน	จังหวัดเชียงราย
	 -	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE		 ๑๙๓
	 	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชุมชนบ้านนายม	จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	กลุ่มรักษามาตรฐาน		

พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่	๑

	 -	 นราธิวาส		 ๑๒๘

จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	กลุ่มดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ		

	 -	 นนทบุรี		 ๑๓๙

	 -	 หนองคาย		 ๑๔๕

	 -	 เพชรบุรี		 ๑๕๑

	 -	 สุโขทัย		 ๑๕๗
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ความรู้และความสำาเร็จ

ในการดำาเนินงาน

TO BE NUMBER ONE

(จังหวัด TO BE NUMBER ONE)



เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE 

“ก้าวย่างของการทำางานกับ TO BE NUMBER ONE”

7

7

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน  

TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดขอนแก่น (ระดับเพชร)

นโยบาย  แนวทาง และหลักการดำาเนินงาน

	 จังหวัดขอนแก่น	 ได้กำาหนดนโยบายการดำาเนินงานโครงการ	 TO	 BE		

NUMBER	 ONE	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๕	 จนถึงปัจจุบัน	 โดยมุ่งพัฒนาเด็กและ	

เยาวชน	 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการใช้สารเสพติด	 ให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ		

ส่งเสริมการแสดงออกในทางที่เหมาะสม	เป็นที่ยอมรับ	และเกิดความภาคภูมิใจ	

ในตนเอง	ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้เปน็สถานที่ในการ

ดำาเนนิงานของสมาชกิ	ครอบคลมุในสถานศกึษา	สถานประกอบการ	และชมุชน		

จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	(TO	BE	NUMBER	ONE		

FRIEND	CORNER)	ภายใต้แนวทางการให้บริการปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา

และพัฒนา	 EQ	 	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำาปรึกษา	 ฝึกทักษะแก้ไขปัญหา	

และพัฒนา	 EQ	 แก่เยาวชน	 รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง		

ในป	ี๒๕๕๖	จงัหวดัขอนแกน่	ไดป้ระกาศเจตนารมณจ์งัหวดัขอนแกน่ไมยุ่ง่เกีย่ว

ยาเสพติด	และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน	บูรณาการงานโครงการ	TO	BE		

NUMBER	ONE	เขา้ในงานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของหนว่ยงาน	โดย	

สถานศึกษาบูรณาการกับสถานศึกษาสีขาว	ชุมชนบูรณาการกับหมู่บ้านกองทุน

แม่ของแผ่นดิน	 สถานประกอบการ	 บูรณาการกับสถานประกอบการสีขาว		

รวมทัง้ไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งสง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัตัง้และ

พัฒนาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา	สถานประกอบการ	และ

ชมุชน	ใหค้รอบคลมุทัง้จงัหวดั	โดยไดอ้อกเปน็นโยบายใหท้กุภาคสว่นดำาเนนิการ	

ดังนี้
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	 ๑.	 ให้หน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ	

ภาคประชาชน	 นำาแนวทางการดำาเนินงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE		

บูรณาการในงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงาน	 ทั้งใน	

สถานศึกษา	สถานประกอบการ	และหมู่บ้าน/ชุมชน	เรือนจำา	ฑัณฑสถานบำาบัด		

และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

	 ๒.		กำาหนดให	้วนัที	่๑	ธนัวาคมของทกุป	ี	เปน็วนั	TO	BE	NUMBER	ONE				

เพือ่ใหส้มาชกิและประชาชนจงัหวดัขอนแกน่			รว่มกนัจดักจิกรรมรณรงคป์อ้งกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด		

	 ๓.		ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	 และภาคประชาชน	 แต่งกายด้วยเสื้อ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

ทกุวนัพธุของสปัดาห	์เพือ่ประชาสมัพนัธโ์ครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE			และ

รณรงค์สร้างกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 นอกจากนี้หลักการบริหารงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	(นายสมศักดิ์	สุวรรณสุจริต)	คือ	

	 ๑.	 การสรา้งความเขา้ใจ	ในแนวคดิการทำางานโครงการ	TO	BE	NUMBER		

ONE	ซึ่งจะทำาให้สามารถทำางานได้ถูกต้อง

	 ๒.	 มอบหมายเจ้าภาพหลักในการทำางาน

	 ๓.	 มอบเครื่องมือในการทำางาน

	 ๔.	 การจัดการที่เหมาะสม

	 ๕.	 การติดตามช่วยเหลือต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

	 “จังหวัดขอนแก่นมีความเป็นเลิศในการดำาเนินงานโครงการ	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	ระดบัประเทศ	เพือ่พฒันาเยาวชนใหเ้กง่	ด	ีมสีขุ	พรอ้มสูก่ารเปน็	

เยาวชนต้นแบบระดับอาเซียน	และเป็นหนึ่ง	โดยไม่พึ่งยาเสพติด”
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พันธกิจ

	 ๑.	 รณรงค์ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยมให้แก่ประชาชน	

ทุกภาคส่วน	เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

	 ๒.		สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน	 สถานศึกษา		

และสถานประกอบการ

	 ๓.		พัฒนารูปแบบการขยายเครือข่ายชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	

ONE	 ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางโครงการ	 TO	 BE		

NUMBER	ONE	

	 ๔.		พัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง	 ตามความถนัดและ	

ความสามารถของเยาวชนต้นแบบสู่ระดับอาเซียน

เป้าประสงค์

	 ๑.		คนขอนแกน่ทกุภาคสว่นมจีติสำานกึในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

	 ๒.		เยาวชน	ในชมุชน	สถานศกึษา	และสถานประกอบการ	มภีมูคิุม้กนั

ทางจิตและทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด

	 ๓.	 ขยายการพัฒนาเครือข่ายชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบ

ในชุมชน	สถานศึกษา	สถานประกอบการ

	 ๔.	 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการขยายเครือข่าย

การดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๕.	 เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติดได้รับการยอมรับและได้รับการดูแล	

ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

	 ๖.	เยาวชนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตามความถนดัและความสามารถ

สู่ความเป็นหนึ่งระดับอาเซียน
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 เป้�หม�ย ตัวชี้วัด

	 ๑.		เดก็และเยาวชนอาย	ุ๖-๒๔	ป	ีเปน็สมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	อย่างน้อยร้อยละ	๘๕	

	 ๒.		พัฒนาชมรมในสถานศึกษา	สถานประกอบการและชุมชน	ให้เป็น

ชมรมต้นแบบเพิ่มขึ้นอย่างน้อยประเภทละ	๑	ชมรม

	 ๓.		มนีวตักรรมในสถานศกึษา	สถานประกอบการและชมุชน	อยา่งนอ้ย

เพิ่มขึ้นประเภทละ	๑	นวัตกรรมต่อปี

	 ๔.		มอีงคค์วามรูใ้นการขยายเครอืขา่ยการดำาเนนิงานโครงการ	TO	BE	

NUMBER	ONE	เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	๒	เรื่อง

	 ๕.	 เยาวชนได้รับโอกาส	 ในการพัฒนาศักยภาพ	 ตามความถนัดและ

ความสามารถ	สู่ความเป็นหนึ่ง	ตามแนวทางโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE

วิธีการดำาเนินงานสู่ความสำาเร็จ 

	 “หวัใจของง�น TO BE NUMBER ONE คอืเย�วชน” ดงันัน้		จงึตอ้ง

เขา้ใจธรรมชาตขิองวยัรุน่และหาแนวทางการพฒันาศกัยภาพของเขาอยา่งเขา้ใจ	

ทั้งเยาวชนแกนนำา	สมาชิกและกลุ่มเสี่ยง	ถ้�จะให้ผลดีต้องคิดนอกกรอบ

 ผู้มีบทบ�ทสำ�คัญที่สุด คือ	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 และนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด	 ที่ต้องเข้าใจและกำาหนดนโยบาย	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย		

สู่การปฏิบัติ

	 ทีมง�นหรือผู้รับผิดชอบง�นในสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด ต้องมี

ความเข้าใจแนวทางโครงการอย่างชัดเจน	 มีความมุ่งมั่น	 อดทน	 รู้บทบาท	

การทำางานในฐานะเลขานุการโครงการฯ	ของจังหวัด	ท่ีต้องมีทักษะการประสานงาน	

กับบุคคลทุกระดับ	นับจากผู้ว่าราชการจังหวัด	ผู้บริหาร	ผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน	

องค์กร	เยาวชน	รวมทั้งบุคลากรจากส่วนกลาง		
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 ก�รมีส่วนร่วมของหน่วยง�น องค์กร โดยเฉพ�ะหน่วยง�นหลัก  

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วน	 ซึ่งทีมเลขาฯ

ต้องหาวิธีสร้างการมีส่วนร่วมอย่างไร

	 ก�รสร้�งทีมง�น เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมแก้ปัญห�และร่วมฟันฝ่�

อุปสรรค สู่คว�มสำ�เร็จ	 ซึ่งต้องค้นหาผู้ที่มีจิตอาสา	 มุ่งมั่นตั้งใจ	 ซึ่งพบว่ามี

มากมายในหน่วยงาน	องค์กร	ภาครัฐ	 เอกชน	และเยาวชน	ซึ่งต้องอาศัยความ

สามารถของทีมงานของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ที่จะหารูปแบบในการ

พัฒนาศักยภาพของทีมทำางานสู่ความสำาเร็จได้อย่างไร	 ที่สำาคัญ	 คือ	 การสร้าง

ทีมงานที่เข้มแข็งในสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	

	 ตลอดระยะเวลาของการทำางาน	 ผู้รับผิดชอบงานจึงควรมีความตั้งใจ	

ทุ่มเทต่อการทำางาน	 ด้วยการเริ่มจากการ	 วิเคร�ะห์ตัวเอง วิเคร�ะห์ง�น 

วิเคร�ะห์ทีมง�น	 เพื่อหาแนวทางสู่ความสำาเร็จ	 ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	

ให้ห่างไกลยาเสพติด	 และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ	 ซึ่งปัจจุบันเยาวชนมี

ปญัหาทีว่กิฤตมิากมาย	ทัง้เรือ่งยาเสพตดิ	ปญัหาทอ้งในวยัรุน่	ตดิเกมส	์หนเีรยีน	

ยกพวกตีกัน	และอื่นๆอีกสารพัด		ดังนั้น	จึงค้นหาศักยภาพ		(ถ้าภาษา	TO	BE	

คือค้นหาความเป็นหนึ่ง)	ของตนเองเพื่อทำางานอย่างจริงจัง		ด้วยการเรียนรู้งาน

ใหล้กึซึง้	ชดัเจน	ทัง้แนวทางการทำางาน	บทบาทหนา้ทีข่องการทำางาน		และแสดง

ให้ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจ		รู้งานจริง	สามารถเอื้อประโยชน์	ต่อการทำางานของ

ทกุภาคสว่น	ทกุระดบั	ทัง้ผูบ้รหิาร	ผูป้ฏบิตังิานและเยาวชน	อยา่งเหมาะสม	ลงตวั			

และสามารถเป็นผู้นำาทีมในการทำางาน	ในบทบาทของทีมเลขานุการ	

แนวท�งก�รพัฒน�ง�น

	 ๑.		วิเคราะห์องค์กร	เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา	พบว่า	

						 	 ๑.๑	 จุดแข็ง	 คือ	 ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดและ	

นายแพทยส์าธารณสขุ	ใหค้วามสำาคญั	มภีาพลกัษณข์ององคก์รในการดำาเนนิงาน	

TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ดี	ชมรมต้นแบบมีความเข้มแข็ง	สามารถเป็นพี่เลี้ยง

และเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้
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 		 ๑.๒	 จุดอ่อน	 คือ	 โครงสร้างและการกำาหนดบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการไมช่ดัเจน	ขาดบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญและองคค์วามรู้	ในการดำาเนนิ

โครงการ	บคุลากรจากหนว่ยงานตา่งๆ	ยงัขาดความเขา้ใจโครงการ	ความรว่มมอื

ของภาคเีครอืขา่ยนอ้ย	ในขณะทีส่ิง่กระทบตอ่การทำางานคอื	จำานวนกลุม่เปา้หมาย		

(เด็กและเยาวชน	 อายุ	 ๖-๒๔	 ปี)	 มีจำานวนมาก	 เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่	

 ๒. นำ�จุดแข็ง จุดอ่อน สู่ก�รพัฒน� โดย

	 	 ๒.๑		ปรบัปรงุโครงสรา้งคณะกรรมการใหม้คีวามชดัเจน	แยกคณะ

กรรมการเป็น	 ๕	 คณะ	 กำาหนดบทบาทหน้าที่และความเชื่อมโยงการทำางานที่

ชัดเจน		ปัจจุบันได้ถ่ายทอดรูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการให้แก่จังหวัดอื่นๆ

	 	 ๒.๒		จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	 โดยการมีส่วนร่วมของ	

ทกุภาคสว่น	ทกุระดบั	รวมทัง้ชมรมตน้แบบ	และเยาวชน	เสนอตอ่คณะกรรมการ

ระดับจังหวัด	และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่วนขาด	เช่น	การจัดสัมมนาแนวทาง

การทำางานให้แก่ภาคีเครือข่าย	 โดยเชิญ	 หม่อมหลวงยุพดี	 ศิริวรรณ	 และ	

คุณกฤษณา	จันทร์ตรี	 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหาร	ผู้ปฏิบัติงานในระดับ

จังหวัดและอำาเภอ		

	 	 ๒.๓		สนบัสนนุงบประมาณการจดัตัง้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

ในสถานศึกษาและชุมชนครอบคลุมทั้งจังหวัด	 ในช่วงปีแรกๆ	 โดยสนับสนุนให้

ชมรมตน้แบบทีม่ผีลงานระดบัประเทศ	เปน็ตน้แบบ	เปน็สถานทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรู	้	

แก่ชมรมเป้าหมายทั้งจังหวัด	 ปัจจุบันได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับพื้นที่

  ๒.๔		ผลักดันให้เกิดการกำาหนดนโยบาย	TO	BE	NUMBER	ONE	

ด้วยการเสนอผลงานและแนวทางการพัฒนาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด	 ทำาให้

นโยบาย	TO	BE	NUMBER	ONE	ของจังหวัดมีความชัดเจน	 เช่น	การกำาหนด	

วันที่	 ๑	 ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของจังหวัด	

การกำาหนดให้สมาชิกและบุคลากรทุกหน่วยงานใส่เสื้อTO	BE	NUMBER	ONE		

ทุกวันพุธ	เป็นต้น
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  ๒.๕		สรา้งการมสีว่นรว่มใหเ้กดิการพฒันางานแบบยัง่ยนืโดยพฒันา	

Key	 persons	 จากทุกภาคส่วน	 ให้สามารถเป็นวิทยากร	พี่เลี้ยง	 ในการจัดตั้ง

ชมรม	และเป็นพี่เลี้ยง	ติดตามการดำาเนินงานจนเข้าสู่การประกวด										

	 	 ๒.๖	พัฒนาองค์ความรู้ของจังหวัดเพื่อขยายเครือข่ายการดำาเนิน

งานในจงัหวดัและทัว่ประเทศ	ทีส่ำาคญั	ไดแ้ก	่	จดัทำาหลกัสตูรการอบรมโครงการ		

TO	 BE	 NUMBER	ONE	 คู่มือการดำาเนินโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE		

สู่ระดับเพชร	 คู่มือการประเมินมาตรฐานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE			

คูม่อืการเตรยีมประกวด	คูม่อืการรบัเสดจ็องคป์ระธาน	และสือ่	ซดี	ีสำาหรบัวทิยากร		

และการทำางานของชมรม	

	 	 ๒.๗		พฒันารปูแบบการขยายเครอืขา่ยชมรมโดยใชร้ะบบเครอืขา่ย

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยสนับสนุนชมรมต้นแบบให้สามารถ	 เป็นวิทยากร	 เป็น	

พีเ่ลีย้งในการจดัตัง้และพฒันาชมรมในสถานศกึษา	สถานประกอบการและชมุชน	

และสนับสนุนสู่การประกวดระดับภาค	และประเทศ

	 	 ๒.๘	พัฒนารูปแบบการประกวด	 ทั้งประเภทจังหวัด	 และชมรม

ทำาให้มีชมรมได้รับรางวัลระดับประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี		

	 	 ๒.๙		พฒันานวตักรรมการดำาเนนิงาน	ทัง้ประเภทจงัหวดัและชมรม

เพิ่มขึ้นทุกปี

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

คว�มสำ�เร็จ

  ระดับจังหวัด

	 	 ๑)		เกิดนโยบายในระดับจังหวัด	โดย	ผู้ว่าราชการจังหวัด	กำาหนด

นโยบายให้ทุกหน่วยงาน	 ได้นำาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 อย่างจริงจัง	 ดังคำาพูด

ติดปากว่า	 “ไม่ว่�จะเปลี่ยนผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดขอนแก่นอย่�งไร ก็ต้องทำ� 

TO BE NUMBER ONE”
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  ๒)		เกิดมิติการทำางานร่วมกันของหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ	

เอกชน	และเยาวชน	ขึน้อยา่งแทจ้รงิ	โดยเกดิคณะทำางานในลกัษณะ	“กองกำาลงั	

TO	BE”	ที่ร่วมปรึกษาหารือ	รับฟังความคิดเห็น	ร่วมดำาเนินงาน	และขับเคลื่อน

โครงการในทุกพื้นที่	 โดยรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของโครงการ	 มีการบูรณาการ	

แผนงาน	งบประมาณ	และทำางานไปในแนวทางเดยีวกนั	เพือ่ทีจ่ะรว่มกนัขบัเคลือ่น	

นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นจริง

	 	 ๓)		เกิดสัมพันธภาพที่ดีในระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 ทำาให้การ

ประสานงานในทุกด้าน	สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

   ระดับองค์กร 

	 	 ๑)	 เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับและความร่วมมือจาก	

หน่วยงานอื่น	ทั้งภาครัฐ	และเอกชน

	 	 ๒)		เกิดเป็นนโยบายขององค์กรเช่นผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้า	

บริษัทซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)	กำาหนดเป็นนโยบายและขยายการดำาเนินงาน

ในสาขาทั่วประเทศ	ครบทั้ง	๑๒	สาขา

	 	 ๓)		องค์กรมีความพร้อมด้านบุคลากรเช่น	 ในสถานประกอบการ	

ทีท่ำางาน	TO	BE	NUMBER	ONE	พบวา่พนกังานมคีวามสขุในทำางาน	การลาออก	

น้อยลง

	 	 ๔)		ได้รับชื่อเสียง	จากการประกวดความสามารถของสมาชิก

  ระดับสังคม

	 	 เกิดวัฒนธรรมในหน่วยงาน	องค์กร	ประชาชน	 โดยร่วมกันใส่เสื้อ	

TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกวันพุธ	และร่วมกิจกรรมในวัน	TO	BE	NUMBER	

ONE	 วันที่	 ๑	 ธันวาคม	 ของทุกปี	 เกิดการตื่นตัวในการป้องกันแก้ไขปัญหา	

ยาเสพติดอย่างกว้างขวาง	
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  สม�ชิกและแกนนำ�  ได้รับก�รยกย่อง และ โอก�สที่ดีท�งสังคม 

ก�รศึกษ� และ ก�รทำ�ง�น

 ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจ�กก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รTO BE NUMBER ONE

	 	 ๑.	 เป็นการสนองพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	องค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		

ที่ทรงมีความห่วงใยและมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก

และเยาวชน

	 	 ๒.		สถานศกึษาทีร่ว่มดำาเนนิงานมคีวามรูแ้ละทกัษะการดำาเนนิงาน

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิโดยใชว้ธิกีารสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใจใหแ้กเ่ดก็

และเยาวชน	โดย	บรูณาการความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง		ทัง้ภาครฐั	

และเอกชน	

	 	 ๓.		 เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการแสดงความสามารถ		

กล้าคิด	 กล้าทำา	 กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ	 โดยใช้สื่อ	

ดนตรี	กีฬา	ในการเข้าถึงเยาวชน	และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน

	 	 ๔.		พัฒนาการสร้างเครือข่าย	ในรูปแบบ	TO	BE	NUMBER	ONE	

ที่มีศักยภาพ	 จะทำาให้การดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	ต่อเนื่องและยั่งยืน

	 	 ๕.		สถานศึกษาได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือในการ

ดำาเนินงานจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ	เพิ่มขึ้น

	 	 ๖.		นักเรียน/นักศึกษาได้รับโอกาสการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต

ที่ดีงาม	 จากการร่วมทำากิจกรรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 เป็นการส่งเสริมให้

เยาวชนมจีติอาสา	ทำาประโยชนแ์กผู่อ้ืน่	รูจ้กัการทำางานรว่มกนั	และวธิแีกป้ญัหา	

ตลอดจน	ได้พัฒนาEQ	
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 จากประสบการณก์ารทำางาน	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ทีผ่า่นมา	

พบว่าเยาวชนทั้งแกนนำา	 สมาชิกและกลุ่มเสี่ยง	 ที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม	

ได้รับการพัฒนาความสามารถ	 ทำาให้มีประสบการณ์ชีวิตที่ดี	 กล้าแสดงออก		

มีจิตอาสา	รู้จักคิด	แก้ปัญหา	ในการทำางานร่วมกัน	เยาวชนที่เป็นสมาชิก	ได้ใช้

เวลาว่าง	 ให้เป็นประโยชน์	 โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่ชื่นชอบ	 ทั้งด้านดนตรี	 กีฬา	

ศิลปะ	 ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด	 สู่การประกวดระดับประเทศ	

กลุ่มเสี่ยง	กลุ่มเสพยาเสพติด	ได้รับโอกาสในการบำาบัดและฟื้นฟูสภาพสามารถ

พฒันาศกัยภาพตนเองไดอ้ยา่งภาคภมู	ิจงึนำาสูก่ารกำาหนดอตัลกัษณข์องเยาวชน	

TO	BE	NUMBER	ONE	คือเป็นคนเก่งและคนดี	ดังนี้

อัตลักษณ์ของเย�วชน TO BE NUMBER ONE ขอนแก่น

ควำมถนัด สู่กำรประกวดระดับประเทศ กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพยำเสพติด ได้รับโอกำสในกำรบ ำบัดและฟื้นฟู
สภำพสำมำรถพัฒนำศักยภำพตนเองได้อย่ำงภำคภูมิ จึงน ำสู่กำรก ำหนดอัตลักษณ์ของเยำวชน TO BE 
NUMBER ONE คือเป็นคนเก่งและคนดี ดังนี้ 

อัตลักษณ์ของเยาวชน TO BE NUMBER ONE ขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................................................................  
 
 
 

ความรู้และความส าเร็จในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดภูเก็ต 

รากฐานที่ม่ันคง สู่ยอดเพชรที่ยั่งยืน 
การพัฒนาสู่จังหวัดต้นแบบระดับเพชร  โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต  

ด้วยพลังศรัทธำ  ท่ีประชำชนคนภูเก็ตมีต่อโครงกำร TO BE NUMBER ONE 
 
 

 
 

 ๑๒  ปีท่ีจังหวัดภูเก็ตร่วมกันสร้ำงบ้ำน TO BE NUMBER ONE  หลังนี้ให้เป็นบ้ำนหลังใหม่   มี
รำกฐำนมั่นคง  แข็งแรง  โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  สิริวัฒนำพรรณวดี  ท่ีทรงพระด ำรัสครั้ง
หนึ่งกับจังหวัดภูเก็ตว่ำ  “จังหวัดภูเก็ตท ำดีมำก  มีอะไรใหม่ๆตลอดเวลำ  ท ำต่อไปนะ จะเป็นก ำลังใจให้”เป็น
จุดพลังบันดำลใจท่ียิ่งใหญ่แก่ชำวภูเก็ตในขณะนั้น  ทรงเป็นมิ่งขวัญ  เป็นก ำลังใจให้จังหวัดภูเก็ตร่วมมือกั น
ด ำเนินงำนให้บ้ำนหลังนี้อบอุ่น  ปลอดภัยห่ำงไกลยำเสพติดและแรงเสียดทำนท่ีเกิดจำกสภำพปัญหำในสังคม

คนเก่ง 
 

คนดี 
 

ดนตรี 
กีฬา 
ศิลปะ 

คิดดี 
ท ำดี 
พูดดี 

คิดเก่ง 
ท ำเก่ง 
พูดเก่ง 

นโยบาย แนวทาง และหลักการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
 

ดนตรี

กีฬ�

ศิลปะ
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นโยบาย แนวทาง และหลักการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE  

	 ๑๒		ปีที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกันสร้างบ้าน	TO	BE	NUMBER	ONE		หลังนี	้

ให้เป็นบ้านหลังใหม่	มีรากฐานมั่นคง	แข็งแรง	 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ที่ทรงพระดำารัสครั้งหนึ่งกับจังหวัดภูเก็ตว่า			

“จงัหวดัภเูกต็ทำาดมีาก	มอีะไรใหม่ๆ 	ตลอดเวลา	ทำาตอ่ไปนะ	จะเปน็กำาลงัใจให”้	

เป็นจุดพลังบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แก่ชาวภูเก็ตในขณะนั้น	 ทรงเป็นมิ่งขวัญ		

เป็นกำาลังใจให้จังหวัดภูเก็ตร่วมมือกันดำาเนินงานให้บ้านหลังนี้อบอุ่น		ปลอดภัย

หา่งไกลยาเสพตดิและแรงเสยีดทานทีเ่กดิจากสภาพปญัหาในสงัคมปจัจบุนับา้น

หลังนี้	 คือ	 ที่ซึ่งเยาวชนและคนภูเก็ตคนแล้วคนเล่า	 ได้รับโอกาสให้เข้ามาอยู่

อาศัย	และหากถึงเวลาต้องเดินจากไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด	จังหวัดภูเก็ต	มั่นใจว่า			

เขาจะก้าวออกไปอย่างภาคภูมิ

	 “การดูแลป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด	ต้องพยายามสร้าง

มาตรการทางสังคม	 ในการที่จะป้องกันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น	 เนื่องจาก	

ยาเสพตดิเขา้มาชกัจงูหรอืครอบงำาวยัรุน่ไดง้า่ย	เพราะทศันคตทิีถ่กูปลกูฝงัในเดก็

เยาวชนวา่แนห่รอืเปลา่	เมือ่เสพยาแลว้กจ็ะแน	่จะเท	่จะเปน็แมน	จะเปน็คนกลา้	

การทา้ทายกนัแบบนี้	ทำาใหเ้ดก็มคีา่นยิมทีผ่ดิไป		เมือ่มคีา่นยิมทีผ่ดิ	กต็อ้งเปลีย่น

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE

จังหวัดภูเก็ต

รากฐานที่มั่นคง สู่ยอดเพชรที่ยั่งยืน

การพัฒนาสู่จังหวัดต้นแบบระดับเพชร  โครงการ TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดภูเก็ต 

ด้วยพลังศรัทธา ที่ประชาชนคนภูเก็ตมีต่อโครงการ TO BE NUMBER ONE
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ค่านิยมใหม่	เปลี่ยนทัศคติใหม่”	เราต้องสร้างค่านิยมใหม่		ต้องสร้างความมั่นใจ	

ให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง	 ให้เขาได้สนุกโดยพยายามหากิจกรรมต่างๆ	 มาใช้	 เช่น		

ดนตรี	 กีฬา	 สิ่งเหล่านี้ทำาให้คนมีสังคม	 มีร่างกายแข็งแรง	 มีสุขภาพจิตดี		

เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรมาร่วมด้วยกัน	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้

หมดจากสงัคมไทย	ไมส่ามารถดำาเนนิการใหส้ำาเรจ็ไดด้ว้ยการทำางาน	ขององคก์รใด	

องคก์รหนึง่	แตท่กุองคก์ร	ทกุฝา่ยตอ้งชว่ยกนั	และการรวมตวักนัของผูท้ีม่คีวาม

ตัง้ใจทีจ่ะไมไ่ปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ	จะทำาใหเ้กดิพลงัในการรว่มกนัปอ้งกนัปญัหา

ยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง”	

	 หากมองย้อนกลับไปในอดีต	 บ้านหลังนี้	 ได้ก่อร่างสร้างขยาย	 ภายใต้

กรอบแนวคิด	ที่ทุกฝ่�ยร่วมกันฝัน และพร้อมใจกันปั้นฝันวันนั้นให้เป็นจริง  

ด้วยความใส่ใจ	มุ่งมั่น	อย่างเป็นขั้นเป็นตอน	

 วิสัยทัศน์ 

	 เปน็ผูน้ำาในการดำาเนนิงานโครงการ		TO	BE	NUMBER	ONE	โดยความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 เพื่อสังคมภูเก็ตอยู่ดี	 มีสุข	 เด็กและเยาวชน	ปลอดภัย	

เติบโตเป็นผู้ใหญ่	ที่เก่ง	ดี	มีความสุข	และไม่พึ่งยาเสพติด	

 พันธกิจ  

 ๑.	 ผลักดันยุทธศาสตร์สู่ความเป็นจังหวัดต้นแบบ	TO	BE	NUMBER	

ONE	ระดับเพชรแห่งแรกในประเทศไทย

	 ๒.	 ประสาน	สง่เสรมิ	และสนบัสนนุใหท้กุภาคสว่นของสงัคม	รว่มสรา้ง

กระแส	และนวัตกรรมใหม	่	ดำาเนินการให้เยาวชนเป็นคนเกง่	ดี	มีความสุข		และ

ไม่พึ่งยาเสพติด

	 ๓.	 ใช้กระบวนการจัดการความรู	้ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ สู่ความ

เป็นผู้นำาในการดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	และสามารถขยาย

ภาคีเครือข่ายสู่ระดับภาค	พัฒนางานสู่คุณภาพเพื่อความยั่งยืน
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	 	 ๔.	 	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานโครงการ	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

 ยุทธศาสตร์ 

	 จังหวัดภูเก็ตได้นำายุทธศาสตร์การดำาเนินงานของโครงการ	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	มาดำาเนินการเพื่อมุ่งสู่ความสำาเร็จ	และสนองพระปณิธาน	ดังนี้

	 ๑)			การรณรงคป์ลกุจติสำานกึและสรา้งกระแสนยิมทีเ่อือ้ตอ่การปอ้งกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๒)	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

	 ๓)	 การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยเพือ่การปอ้งกนัแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ		

และได้นำาสิ่งที่อยากผลักดันให้เกิดผลสำาเร็จมาเน้นเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด	

เพื่อการดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ตอบสนองปัญหาและ

ความต้องการของจังหวัดภูเก็ต	อีก	๓	ยุทธศาสตร์	คือ	

	 	 ๑)	 การสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่เป้าหมาย

	 	 ๒)	 การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 มีการพัฒนา	

นวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆ

	 	 ๓)	 การสือ่สารประชาสมัพนัธ	์มกีารสือ่สารงาน	TO	BE	NUMBER	

ONE	สู่ประชาชนและเครือข่าย

	 ภารกิจที่ต้องเน้นยำ้า	๓	เรื่อง	คือ

	 ๑)	รักษาอัตลักษณ์/ความเด่นที่ทำาให้ผลดีตลอด	๑๒	ปี

	 ๒)	ปฏิบัติภารกิจในฐานะจังหวัดต้นแบบระดับเพชร

	 ๓)	นำา	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่วิถีประชาและรักษาไว้ให้ยั่งยืน
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เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์

 ระยะสั้น ๑ ปี  

	 จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัด		TO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบระดับเพชร	
ในปี		๒๕๕๖

 ระยะย�วในระยะ ๑๐ ปีข้�งหน้�

	 จังหวัดภูเก็ต	มีสังคม	ประชาชนอยู่ดี	มีสุข	 เด็กและเยาวชนปลอดภัย	
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง	ดี	มีสุข	 (PRODUCE	HEALTH	&	HAPPY	CHILDREN)		
โดยกำ�หนดเป้�หม�ยที่เด็กเย�วชนคนภูเก็ต 

	 ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก		๖		ประการ		คือ
				 ๑.		คงไว้/พัฒนาต่อยอดกิจกรรมทางเลือก	 ให้เยาวชนมีส่วนได้และ	
มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
	 ๒.		เพิ่มชมรมฯ	คุณภาพในพื้นที่เป้าหมาย
	 ๓.		จัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้		ถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายและผู้สนใจ
ครบทุก	Setting
	 ๔.		พัฒนาบทบาทแกนนำาเยาวชน	ครอบครัว	ชุมชน	สังคมให้เข้ามามี
ส่วนร่วม/เป็นเจ้าของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพิ่มขึ้นทุกปี
	 ๕.	พฒันาระบบตดิตามผูผ้า่นการบำาบดัใหม้คีณุภาพ	(ตดิตามตอ่เนือ่ง/
ได้ศึกษาต่อ/ได้ทำางาน)
	 ๖.	จัดโครงสร้างองค์กรรองรับ	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่วิถีประชา
	 	 โดยต้องดำาเนินงานที่สำาคัญ	๖	เรื่อง	อย่างต่อเนื่อง	คือ
	 ๑.	 กิจกรรมประเพณี	TO	BE		NUMBER	ONE
	 ๒.	 สร้างและพัฒนาบทบาทแกนนำาเยาวชน	TO	BE	NUMBER	ONE	
ให้เข้มแข็ง	เป็นผู้จัดการ	จากรุ่นสู่รุ่น
	 ๓.	 ศูนย์กลางการเรียนรู้	ถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายและผู้สนใจ
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	 ๔.	 ตน้แบบการสรา้ง	และพฒันาคน	พฒันาแกนนำาเยาวชน	ใหเ้ปน็คน
เก่ง	ดี	มีสุข
	 ๕.	 ให้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ย่อย	ร่วมถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
วัตถุประสงค์ระดับพื้นที	่ สู่ระดับจังหวัดในภาพรวม	 โดยจัดประกวดครอบครัว
ชมรม	TO		BE	NUMBER	ONE	และสร้างเวทีเรียนรู้ต่อเนื่องทุกปี
	 ๖.	 จัดโครงสร้างองค์กรรองรับงานในระดับชุมชน

วิธีการดำาเนินงาน

	 จงัหวดัภเูกต็	ไดก้ำาหนดแผนการดำาเนนิงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	
ONE	จังหวัดภูเก็ต	 เพื่อมุ่งสู่การเป็นจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบ
ระดับเพชร	ดังนี้
	 ๑ ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์หลักของ
โครงก�ร TO BE NUMBER ONE 
	 	 ๑.๑	 ใช้ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
สู่ความเป็นจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบระดับเพชร	๓	ยุทธศาสตร์	
ประกอบด้วย
	 	 	 ๑.๑.๑		ยทุธศาสตรก์ารรณรงคป์ลกุจติสำานกึและสรา้งกระแส

นิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 	 	 ๑.๑.๒		ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่

เยาวชน
	 	 	 ๑.๑.๓	 ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 	 ๑.๒	กำาหนดให้งานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นงานใน
ระดับนโยบาย	ที่ทุกพื้นที่ต้องนำาไปปฏิบัติ	 และเป็นวาระของจังหวัดภูเก็ต	 โดย
กำาหนดนโยบายที่ชัดเจน	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง	การดำาเนินงานโครงการ
ครอบคลมุทกุพืน้ที	่	โดยจงัหวดัภเูกต็		และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดำาเนนิการ	
ดังนี้
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	 	 	 ๑.๒.๑		ให้การส่งเสริม	 สนับสนุน	 การดำาเนินงานโครงการ		
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นวาระสำาคัญของพื้นที่		
บรรจุเป็นแผนงาน/โครงการ	อย่างต่อเนื่องทุกปี

	 	 	 ๑.๒.๒		ดำาเนนิงานและพฒันาโครงการ	TO	BE	NUMBER		ONE	
	ในทกุสถานศกึษา		สถานประกอบการ	และหมูบ่า้น/
ชุมชน	อย่างต่อเนื่อง		

	 	 	 ๑.๒.๓	 ขับเคลื่อนโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 ทุกระดับ	 ตั้งแต่บุคคล	
ครอบครัว	และชุมชน	 เป็นเจ้าของโครงการ	ร่วมกัน	
พัฒนาดูแล	 เด็กและเยาวชนภายใต้ 	 คำาขวัญ		
“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

	 	 ๑.๓	 จังหวัดภูเก็ต	 ได้แจ้งหนังสือเวียนให้นายอำาเภอทุกอำาเภอ	
ประชุมมอบหมายให้ผู้นำาชุมชนทุกหมู่บ้าน	 ตำาบล	 จัดทำาแผนงานโครงการ		
TO	BE	NUMBER	ONE	เข้าสู่แผนชุมชนให้ครอบคลุมทุกแห่ง
	 	 ๑.๔		ประชมุชีแ้จง	และประชาสมัพนัธย์ทุธศาสตรส์ูค่วามเปน็หนึง่	
TO	BE	NUMBER	ONE	PHUKET	ใหห้นว่ยงานระดบัปฏบิตั	ิไดร้บัทราบโดยทัว่กนั	
	 	 ๑.๕		การวางแผน	เพิ่มความกระชับ	รวดเร็ว	ทันเหตุการณ์ในการ	
บูรณาการทั้งแผนงาน	 แผนเงิน	 งบประมาณระหว่างหน่วยงาน	 และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

 ๒ ก�รจัดตั้งองค์กร จัดตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น และกำ�หนด
บทบ�ทหน้�ที่
	 จังหวัดภูเก็ต	โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	ได้จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
จังหวัดภูเก็ต	 และคณะทำางานศูนย์การเรียนรู้ประเภทชุมชน/สถานศึกษา/	
สถานประกอบการ	 จังหวัดภูเก็ต	 บูรณาการจากทุกภาคส่วน	 โดยกำาหนดให้มี
คณะกรรมการ	๑๒	ชุด	กำาหนดบทบาทหน้าที่	ดังนี้	
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	 	 ๒.๑		คณะทีป่รกึษาทำาหนา้ทีส่นบัสนนุการดำาเนนิงานแกห่นว่ยงาน	
องค์กรต่างๆ		ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบาย
	 	 ๒.๒		คณะกรรมการอำานวยการ	 ทำาหน้าที่ผลักดันนโยบายสู่การ
ปฏบิตั	ิสนบัสนนุชว่ยเหลอื	ใหค้ำาปรกึษา	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานบรรลวุตัถปุระสงค	์
และมีประสิทธิภาพ	 พร้อมกำากับงานกำาหนดแนวทางปรับปรุงการทำางานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
	 	 ๒.๓		คณะกรรมการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถาน
ศึกษา	 และคณะทำางานศูนย์การเรียนรู้ประเภทสถานศึกษา	 ได้แก่	 โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต	 ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาภูเก็ต	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	 ทำาหน้าที่กำาหนดรูปแบบและ	
จัดทำาแผนการจัดกิจรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา	
จัดหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม	 พร้อมจัดศูนย์การเรียนรู้	
ประเภทสถานศึกษาได้แก่	 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	
โดยบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้	จัดทำาทะเบียนศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต	และเครือข่ายภาคใต้
	 	 ๒.๔		คณะกรรมการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ในชุมชน	
และคณะทำางานศูนย์การเรียนรู้ประเภทชุมชน	ได้แก่	ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน	
ฝ่ายปกครองและปลัดจังหวัดภูเก็ต	 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	 ทำาหน้าที่กำาหนด	
รปูแบบและจดัทำาแผนการจดักจิกรรมรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
ของชุมชน	 สนับสนุนช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาให้คณะกรรมการชุมชน	
จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้ง	
ปรบัแผนใหเ้หมาะสมกบัสภาพและความพรอ้มของชมุชน	จดัหาแหลง่สนบัสนนุ	
งบประมาณในการจดักจิกรรมของชมุชน	พรอ้มจดัศนูยก์ารเรยีนรูป้ระเภทชมุชน	
ไดแ้ก	่ชมุชนบา้นลพิอนเขาลา้น	โดยบรหิารจดัการพืน้ทีก่ารเรยีนรู	้จดัทำาทะเบยีน
ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	และเครือข่ายภาคใต้
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	 	 ๒.๕		คณะกรรมการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถาน
ประกอบการ	และคณะทำางานศนูยก์ารเรยีนรูป้ระเภทสถานประกอบการ	ไดแ้ก	่
โรงแรมรอยลัภเูกต็ซติี	้บรษิทั	ไทซาโก	้จำากดั		แรงงานจงัหวดั	เปน็ผูร้บัผดิชอบหลกั	
ทำาหนา้ทีก่ำาหนดรปูแบบและจดัทำาแผนการจดักจิกรรมรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิของสถานประกอบการ	สนบัสนนุชว่ยเหลอืหรอืเปน็ทีป่รกึษาให้
คณะกรรมการในสถานประกอบการ	จัดกิจกรรมป้องกัน	แก้ไขปัญหายาเสพติด	
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาพและความพร้อม
ของสถานประกอบการ	จดัหาแหลง่สนบัสนนุงบประมาณในการจดักจิกรรมของ
สถานประกอบการ	 พร้อมจัดศูนย์การเรียนรู้ประเภทสถานประกอบการ	 ได้แก่	
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้	บริษัทไทซาโก้	จำากัด	ภูเก็ต	โดยบริหารจัดการพื้นที่การ
เรียนรู้	จัดทำาทะเบียนศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	และเครือข่ายภาคใต้
	 	 ๒.๖		คณะกรรมการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต	 ผู้อำานวยการสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน	 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	 ทำาหน้าที่กำาหนดรูปแบบและ
จัดทำาแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต	 ดำาเนินการจัดกิจกรรมป้องกัน		
แก้ปัญหายาเสพติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งปรับแผนให้เหมาะสมกับ
สภาพและความพรอ้ม		จดัหาแหลง่สนบัสนนุงบประมาณในการจดักจิกรรมของ	
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
	 	 ๒.๗	 คณะกรรมการดำาเนินงานขยายเครือข่ายและจัดทำาทะเบียน	
สมาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัภเูกต็	และทมีงาน	
นักวิชาการจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	 รับผิดชอบหลัก	 ทำาหน้าที่
วางแผนขยายเครอืขา่ยสมาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	อยา่งตอ่เนือ่ง		ออกแบบ
และจัดทำาระบบจัดเก็บข้อมูล	 และทะเบียนสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE		
ให้สะดวกในการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ครอบคลุม	ครบถ้วน	และเป็นปัจจุบัน
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	 	 ๒.๘		คณะกรรมการจัดงาน	 และกิจกรรมการประกวด	 TO	 BE	
NUMBER	ONE		ทำาหนา้ทีว่างแผนและดำาเนนิการจดักจิกรรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	 ในภาพรวมของจังหวัด	 เพื่อใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการปลุกเร้าเยาวชน		
สร้างกระแสให้สนใจร่วมกิจกรรม	และเชื่อว่าทุกคนสามารถ	 เก๋	 เท่ห์	 เก่ง	และ
เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด
	 	 ๒.๙		คณะกรรมการกจิกรรมพฒันาคณุภาพเยาวชน	และครอบครวั	
พัฒนาสังคม	 และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต	 และหน่วยงาน	 องค์กร
ต่างๆ	ที่ทำางานด้านเด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	ทำาหน้าที่
วางแผนและดำาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเยาวชน	 และครอบครัว	
ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาเดก็	และเยาวชนของจงัหวดั	และนโยบาย
รัฐบาล	 ประสานสนับสนุน	 และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน	 องค์กรที่
ทำางานด้านเด็ก	และเยาวชน	เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพเยาวชน	และครอบครัว
	 	 ๒.๑๐	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์งาน	TO	BE	NUMBER	ONE	
ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตและทีมสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก	 ทำาหน้าที่วางแผนและดำาเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ		
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จังหวัดภูเก็ต	 ให้เหมาะสม	 สอดคล้อง	 และเข้าถึง	
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	 ประสาน	 สนับสนุน	 และแสวงหาความร่วมมือ
กับหน่วยงานองค์กรที่ทำางานด้านสื่อ	 และการประชาสัมพันธ์	 เพื่อร่วมกัน	
ดำาเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง
	 	 ๒.๑๑	 คณะกรรมการจัดหารายได้	 และทุนดำาเนินงาน	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ทำาหนา้ทีจ่ดัหารายได	้และสิง่สนบัสนนุโครงการในรปูแบบตา่งๆ		
ตรวจสอบ	จดัทำาบญัช	ีรายรบั–รายจา่ย	เงนิ	และสิง่สนบัสนนุตา่งๆ		พรอ้มรายงาน
ผลให้คณะกรรมการโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 รับทราบเป็นระยะๆ	
	 	 ๒.๑๒	คณะกรรมการประเมินโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ทีมงานวิชาการ	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	รับผิดชอบทำาหน้าที่ติดตาม
ประเมินผลการดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	พร้อมรายงานผล
ให้คณะกรรมการโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	รับทราบปีละ	๑	ครั้ง
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 ๓.  ก�รมอบนโยบ�ย
	 	 ๓.๑	 ประชุมชี้แจงนโยบายแก่คณะกรรมการ	 และคณะทำางาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 จังหวัดภูเก็ต	 หน่วยงาน	
องคก์รทัง้ภาครฐั	เอกชน	และประชาชนทีท่ำางานดา้นเดก็และเยาวชน	เพือ่ชีแ้จง
ใหท้กุคนไดท้ราบถงึนโยบายทีจ่ดัทำาขึน้ใหมภ่ายใตช้ือ่	“	ยทุธศาสตร	์สูค่วามเปน็
หนึ่ง	TO	BE	NUMBER	ONE	PHUKET”	และการก้าวสู่จังหวัดต้นแบบระดับ
เพชร	 ปี	 ๒๕๕๖	 รวมถึงการชี้แจงรายละเอียด	 แต่ละยุทธศาสตร์ของโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	
	 	 ๓.๒	รว่มกบัทอ้งถิน่จงัหวดั	จดัประชมุชีแ้จงทำาความเขา้ใจเกีย่วกบั	
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ	
สำาหรับการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	“จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE”	ดังนี้
	 	 	 ๓.๒.๑	 กิจกรรมผลักดันนโยบายร่วมสร้าง	 ครอบครัว		

TO	BE	NUMBER	ONE	สานฝัน	ชาวภูเก็ตเป็นหนึ่ง	
โดยไม่พ่ึงยาเสพติด”	โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน		
สนับสนุนการจัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์		
ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิทกุแหง่		ในจงัหวดั
ภูเก็ต

	 	 	 ๓.๒.๒	 กิจกรรมระดับพื้นที่ให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ		
ที่ทำางานด้านเด็กและเยาวชนในภาครัฐและภาค
ประชาชน	 จัดทำาแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์
จังหวัดภูเก็ต	TO	BE	NUMBER	ONE		๓	ยุทธศาสตร์	
สู่ความเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชร	 พัฒนาเด็ก	
และเยาวชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด	 นำากิจกรรมเข้า	
สูแ่ผน	และขอ้บญัญตังิบประมาณขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่	ซึง่มคีวามเขา้ใจและพรอ้มทีจ่ะสนบัสนนุ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว
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	 	 	 ๓.๒.๓	 กิจกรรมที่ดำาเนินการในภาพรวม	 หมายถึง	 การจัด
กิจกรรมที่เยาวชนและประชาชนจากทุกพื้นที่ใน
จังหวัดภูเก็ต	สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ซึ่งส่วนใหญ่
เปน็กจิกรรมทีจ่งัหวดัจดัใหม้ขีึน้เปน็ประจำาทกุป	ีเรยีก
ว่า	“กิจกรรมประเพณี	TO	BE	NUMBER	ONE”	เช่น	

	 	 	 	 -		 การแข่งขันฟุตซอล	 และเปตองเยาวชน	 ประชาชน	
TO	BE	NUMBER	ONE	ชิงถ้วยพระราชทานฯ	โดย	
เทศบาลนครภเูกต็รบัเปน็เจา้ภาพและขยายเครอืขา่ย
ทั่ว	๑๔	จังหวัดภาคใต้

	 	 	 	 -		 การประกวดร้องเพลงและดนตรีตามโครงการ	 Just	
say	 No.	 (มีเพลงพระราชนิพนธ์	 เพลงไทยลูกทุ่ง)	
ดนตรโีฟลค์ซอง	โดย	วทิยาลยัเทคโนโลยภีเูกต็รบัเปน็
เจ้าภาพหลัก

	 	 	 	 -		 การแข่งขัน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 TEEN		
DANCERCISE	 THAILAND	 CHAMPIONSHIP		
โดย	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	

	 	 	 	 -		 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	 TO	 BE			
NUMBER	ONE	(TO	BE	NUMBER		ONE		IDOL)	

	 	 	 	 -		 ค่ายแกนนำาเยาวชน	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัด
ภเูกต็	โดยรบัสมคัรแกนนำาจากสถานศกึษาและชมุชน
เขา้คา่ยเสรมิ	ความรู	้ฝกึทกัษะเปน็ผูน้ำา	เพือ่เปน็แกนนำา	
ระดับจังหวัด	รับผิดชอบขับเคลื่อนกิจกรรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	ตามแบบอยา่งโครงการระดบัจงัหวดั	

	 	 	 	 -		 การวิจัยและพัฒนา	 ได้ทำาการศึกษาวิจัยถึงปัจจัย	
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของแกนนำาเยาวชนและ
ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานโครงการ

		 	 	 	 	 TO	BE	NUMBER	ONE		จังหวัดภูเก็ต
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	 หน่วยงาน	 หรือองค์กรที่ต้องการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม	
ดังกล่าวให้ทำาแผนงาน	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เสนอของบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 หรืองบประมาณอื่นๆ	 ของจังหวัดภายในเดือน	
มิถุนายนของทุกปี	 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	 ได้มอบหมายให้นายอำาเภอ
กำากับดูแลให้ทุกตำาบลบรรจุแผนงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ไว้ในแผนชุมชน	
เป็นการเปิดทางให้สามารถของบประมาณได้จากทุกภาคส่วน
 ๔.  ก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รเรียนรู้และก�รศึกษ�วิจัย
	 	 ๔.๑	จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
จงัหวดัภเูกต็	ทกุครัง้ทีม่ปีระเดน็ปรกึษาดา้นนโยบาย	หรอืการเตรยีมงานสำาคญัๆ	
เช่น	ก่อนการประกวดกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกระดับ	ทุกครั้ง	
	 	 ๔.๒	 จัดประชุมคณะทำางานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
จงัหวดัภเูกต็ทกุ	๓	เดอืน	โดยนดัหมายเฉพาะประธานและเลขานกุารแตล่ะคณะ		
รวม	 ๙	 คณะ	 และมอบหมายให้คณะทำางานแต่ละคณะ	 ไปจัดประชุมย่อย	
เพื่อรับทราบประเด็นสำาคัญจากการประชุม	 และกำาหนดแนวทางดำาเนินงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบร่วมกัน
	 	 ๔.๓		จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 ในการดำาเนินงานโครงการ		
TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกประเภทโดยเฉพาะบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับ
หน้าที่ใหม่	โดยหลักสูตรเน้นการเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจในนโยบาย	และ
การนำานโยบาย	คอื	ยทุธศาสตรส์ูค่วามเปน็หนึง่	ไปปฏบิตัใิหส้ำาเรจ็	รวมถงึตวัชีว้ดั	
ที่จะใช้ในการตรวจสอบ	ประเมินผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น
	 	 ๔.๔		จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้การดำาเนนิงานโครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ	สำาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
จังหวัด	 ดำาเนินการโดย	 เปิดเวทีสัมมนาการศึกษาดูงาน	 การประกวดกิจกรรม		
TO	BE	NUMBER	ONE	ระดับจังหวัด	เพื่อคัดเลือกชมรมดีเด่น	แต่ละประเภท
เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าสู่การประกวดระดับภาค	 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
นอกจังหวัด	 	 โดยคณะกรรมการชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	ทุกประเภท		
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ไดร้ว่มเดนิทางไปศกึษาเรยีนรูใ้นเวทกีารประกวดกจิกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE		
ระดับประเทศทุกๆ		๑	ปี	
	 	 ๔.๕	 เสริมแรงจูงใจให้กับคณะบุคคลที่มีประสบการณ์	 และความ
สามารถพิเศษในการดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	แต่ละประเภท	
ซึง่กอ่ตัง้เปน็ชมรมแฟนพนัธุแ์ท้	TO	BE	NUMBER	ONE	จงัหวดัภเูกต็	โดยจดัพธิี
รับมอบเข็มแฟนพันธุ์แท้	TO	BE	NUMBER	ONE		จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
	 	 ๔.๖		จัดประชุมแกนนำาเยาวชน	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัด
ภูเก็ต	ทุก	๑	เดือน	โดยวาระการประชุมประกอบด้วย
	 	 	 ๔.๖.๑		การจัดทำาแผนงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

ประจำาปี
	 	 	 ๔.๖.๒	 การมอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรม	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	ให้แกนนำา	สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กันเป็นผู้รับผิดชอบ	 ในลักษณะของการกำาหนด
ทีมงานแต่ละกิจกรรม	 โดยมีจุดมุ่งหมายให้แกนนำา		
ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการโครงการ		
ฝึกทำากิจกรรม	และมีจิตสำานึกสาธารณะ

	 	 	 ๔.๖.๓		การกำาหนดให้วันที่	 ๕	 เมษายน	 ของทุกปี	 เป็นวัน		
รวมพลสมาชิก	 TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งตรงกับ	
วันคล้ายวันประสูติขององค์ประธาน

	 	 	 ๔.๖.๔		การประเมินผล	 การดำาเนินงานแต่ละกิจกรรมที่
ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	 โดยใช้กระบวนการ	 AAR	
(After	 Action	 Review)	 เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน	 พร้อม
หาแนวทางปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	และคิดค้น
วิธีการพัฒนางานชิ้นต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

	 	 	 ๔.๖.๕	 การเสริมความรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาตนเอง		
เพื่อสามารถทำาหน้าที่แกนนำา	 ได้เต็มตามศักยภาพ	
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เชน่	ความรูเ้รือ่งการเขยีนโครงการ	การบรหิารจดัการ
โครงการ	การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต	และอีคิว	
การให้คำาปรึกษา	และความเป็นผู้นำา	ฯลฯ

	 	 	 ๔.๖.๖		การศกึษาวจิยัเพือ่การพฒันาการดำาเนนิงานโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	

 ๕.  ก�รพัฒน�ระบบก�รดำ�เนินง�น
	 	 ๕.๑		สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	อย่างต่อเนื่อง
	 	 ๕.๒		เนน้การดำาเนนิงานเชงิรกุ	สรา้งกจิกรรมใหเ้ขา้ถงึกลุม่เปา้หมาย	
ทุกกลุ่ม	ขยายสู่กลุ่มด้อยโอกาสให้มากขึ้น
	 	 ๕.๓		สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ตลอดเวลา	 ให้เป็น
ทางเลือก	ทางออกที่เยาวชนสนใจ	และอยากเข้ามามีส่วนร่วม
	 	 ๕.๔		มอบหมายกิจกรรมประเพณี	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
ใหห้นว่ยงานทีม่ศีกัยภาพสงู	และมคีวามรู	้ความเขา้ใจเฉพาะดา้น	เปน็ผูร้บัผดิชอบ	
หลกัแทนสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัภเูกต็	ซึง่เดมิรบัผดิชอบดำาเนนิการในฐานะ
เลขานุการโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ของจังหวัด
	 	 ๕.๕		สร้างความเข้าใจ	 และการรับรู้ของประชาชน	 เพื่อส่งเสริม	
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ	 ของสังคมให้มากขึ้น	 ด้วยการบรรจุ	
แผนประชาสัมพันธ์	 และกิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เข้าสู่แผนงาน
ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดภูเก็ต
	 	 ๕.๖		ต่อยอดกิจกรรมที่ประสบความสำาเร็จแล้วให้ความมั่นคง	
ยั่งยืน	แตกหน่อเป็นกิจกรรมใหม่	ที่อำานวยประโยชน์ให้กับเยาวชนมากขึ้น	เช่น	
การพัฒนาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ดีเด่นในชุมชน	 เป็นศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	และชุมชนเข้มแข็งด้านอื่นๆ	
นอกเหนือจากความเข้มแข็งด้านยาเสพติด	 เช่น	 ชุมชนเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ		
และสังคม	ฯลฯ
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	 	 ๕.๗		รับผิดชอบต่อภารกิจจังหวัดต้นแบบ
	 	 	 -		 จัดทำาเอกสารเชิญชวนชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

จังหวัดอื่นๆ		มาศึกษาดูงาน	โครงการ	TO	BE	NUMBER	
ONE	จังหวัดภูเก็ต

	 	 	 -		 สรา้งเครอืขา่ยแกนนำาเยาวชน	TO	BE	NUMBER	ONE	กลุม่
อันดามัน	ครอบคลุมจังหวัดกระบี่	พังงา	ภูเก็ต	และขยาย
เปน็เครอืขา่ยภาคใต้	รว่มเรยีนรู้	แลกเปลีย่นประสบการณ์
ในการดำาเนินงาน	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
ส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมของเยาวชน	 โดยเยาวชนเพื่อ
เยาวชนอย่างแท้จริง

	 	 	 -		 นำากระบวนการ	 KM	 มาถอดบทเรียนการดำาเนินงาน
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	และการทำาค่ายรูปแบบ
ต่างๆ	จัดทำาเป็นชุดความรู้เผยแพร่ให้กับผู้สนใจ

 ๖.  ก�รประเมินผล
	 ฝ่ายเลขานุการ	 คือ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	 ได้แต่งตั้ง	
คณะทำางานติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์สู่ความเป็นหนึ่ง	
ของจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่หน่วยงาน	องค์กรต่างๆ	นำาไปปฏิบัติ	เพื่อ
รวบรวมข้อมูลผลการดำาเนินงาน	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อขัดข้อง	สรุปเป็นบทเรียน
ในการจัดทำาแผนงานดำาเนินงานในปีต่อๆ	 ไป	 โดยรายงานผลให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา	และอำานวยการรวมทั้งคณะทำางานจังหวัดทุกฝ่ายทราบปีละ	๑	ครั้ง
 ๗.  ก�รสร้�งเครือข่�ย	ขยายผลงานด้วยการจัดตั้งและพัฒนา	ชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE
	 การจัดตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	คือ	รูปแบบการดำาเนินงาน	
เพือ่ใหเ้กดิเครอืขา่ย	ขยายผลงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ใหเ้กดิความ
ต่อเนื่องยั่งยืนในการรณรงค์ป้องกัน	และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ถือเป็นแนวคิด
การเสรมิสรา้งชมุชนเขม็แขง็ดา้นยาเสพตดิ	ทีจ่ะนำาไปสูก่ารสง่เสรมิใหป้ระชาชน
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รวมกลุ่มกันดูแล	แก้ปัญหา	พัฒนาตนเอง	พึ่งพาตนเองได้	โดยนำาหลักการ	๓	ก.	
มาเป็นกรอบการดำาเนินงาน	ได้แก่
	 ก. กรรมก�ร	คือ	การกำาหนดให้มีเจ้าภาพหลักในการดำาเนินงานเป็น
กลุ่มเป็นทีมที่มีความพอเหมาะพอดี	 ทั้งจำานวนและคุณภาพ	 ทำาหน้าที่บริหาร
จัดการงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	และ
เป้าหมายที่กำาหนด
	 ก. กองทนุ	คอื		การระดมทรพัยากร	เพือ่ใชใ้นการดำาเนนิงานของชมรม
TO	BE	NUMBER	ONE			อันหมายรวมถึงเงินทุน	และวัสดุ	อุปกรณ์ทุกชนิด
	 ก. กิจกรรม	 คือ	 หัวใจและเป้าหมายหลักที่ต้องม	ี ก.กรรมการ	 และ	
ก.กองทุน	 เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม	 โดยการกำาหนดแผนงาน
กิจกรรมชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ให้เปรียบเสมือนภาพที่องค์ประกอบ
ของภาพต้องครอบคลุมทั้งเรื่องการป้องกัน	 การเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหา	
ส่วนองค์ประกอบด้านใดจะมากหรือน้อย	 ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่เป้าหมายที่
จัดตั้งชมรม	รวมถึงความพร้อมของชมรมเอง	โดยกิจกรรมที่ดำาเนินการสามารถ
นำายุทธศาสตร์สู่ความเป็นหนึ่ง	มาเป็นกรอบในการดำาเนินงาน

 ๘.  ก�รพฒัน�ชมรม TO BE NUMBER ONE สูค่ว�มเปน็ชมรมคณุภ�พ 
	 	 การพัฒนาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่การเป็นชมรมคุณภาพ	
โดยนำาแนวทาง	การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งมาปรับใช้ในการพัฒนา	โดย
	 	 ๘.๑		ศึกษาพื้นที่จัดตั้งชมรม	 โดยเฉพาะองค์ประกอบสำาคัญๆ		
ได้แก่	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์	 ประชากร	 ระบบเศรษฐกิจ	 สังคม	 กลุ่มมวลชน	
ภาคส่วนต่างๆ	ในชุมชน	กิจกรรมโครงการที่ดำาเนินงานแล้วประสบความสำาเร็จ			
ล้มเหลว	รวมทั้งสภาพปัญหาต่างๆ	ที่เคยเกิดขึ้นในชุมชน	ฯลฯ	โดยข้อมูลสำาคัญ
ที่ต้องค้นหา	ให้ได้	คือ
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	 	 	 ๘.๑.๑		ผู้นำา	 ทั้งที่เป็นผู้นำาตามบทบาทหน้าที่	 และผู้นำาตาม
ธรรมชาติ	 ที่มีอยู่ในชุมชน	 วิเคราะห์บุคลิกลักษณะ	
ความสนใจ	 ความรับผิดชอบ	 รูปแบบวิธีการทำางาน
ของผู้นำาแต่ละคน

	 	 	 ๘.๑.๒	 สภาพปัญหายาเสพติด	 สถานการณ์ด้านเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่	 การยอมรับปัญหาและความสนใจ
ในการแก้ไขปัญหานั้น

	 	 	 ๘.๑.๓	 แหล่งสนับสนุน	 เช่น	 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	
องค์กรเอกชน	 หน่วยงานราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง	
เปน็คณะทำางาน	หรอืคณะกรรมการโครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	และเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ	ซึง่ถอืเปน็
บุคคลสำาคัญ	 ในฐานะพี่เลี้ยงที่จะช่วยดูแลให้ชมรมฯ	
เข้มแข็งมากขึ้น

	 	 	 ๘.๑.๔		วัฒนธรรม	ประเพณี	ที่ชุมชนยึดถือ
	 	 ๘.๒	 วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ	 จากข้อจำากัดของทรัพยากร
จังหวัดภูเก็ต	จำาเป็นต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
สู่การเป็นชมรมคุณภาพ		แบบค่อยเป็นค่อยไป	ดังนั้น	ชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	ทุกประเภท	ที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้น	ทุกชมรมไม่ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาครบ
ทัง้หมด	แตต่อ้งผา่นการประเมนิความพรอ้ม	โดยเฉพาะปจัจยัทีจ่ะสง่ผลตอ่ความ
สำาเร็จของการพัฒนา	 วิเคราะห์จากข้อมูลการศึกษาชุมชน	 โดยองค์ประกอบที่
สำาคัญ	คือ
	 	 	 ๘.๒.๑		การมีผู้นำาที่เข้มแข็ง	 มีวิสัยทัศน์	 มีจิตสาธารณะ		

มีความสนใจที่จะทำางานด้านยาเสพติด	 การดูแล		
แก้ปัญหาเด็กและเยาวชน	 สามารถเป็นศูนย์กลาง	
ในการรวมกลุ่มคนในชุมชนให้มาทำางานร่วมกันได้
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	 	 	 ๘.๒.๒		เป็นพื้นที่มีปัญหายาเสพติด	หรือเด็กเยาวชน	มีความ
เสีย่งสงู	แตช่มุชนยอมรบัและสนใจอยากแกไ้ขปญัหา	
ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาต้องทำาความเข้าใจเรื่องการ	
เฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ชุมชนเกิดปัญหาทั้งใน
ปัจจุบัน	และอนาคต

	 	 	 ๘.๒.๓		มีแหล่งสนับสนุนทรัพยากร	และงบประมาณ	ถ้าไม่มี		
ต้องมั่นใจว่าชมรมสามารถระดมทุนกันเอง	 หรือ	
จัดกิจกรรมหารายได้เข้าชมรมได้

	 	 	 ๘.๒.๔		มเีจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ		หรอืเจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงาน
ที่ได้รับการแต่งตั้ง	 มอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงในการ
ดำาเนินงานของชมรม

	 	 	 ๘.๒.๕		วเิคราะหว์ถิชีวีติ		ขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีวฒันธรรม
ของคนในชุมชน	 เพื่อใช้ในการกำาหนดแผนการจัด
กิจกรรมของชมรมตามความเหมาะสม

	 	 ๘.๓		ในพื้นที่ที่มีโอกาสสำาเร็จสูง		นำากระบวนการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง	๔	ขั้นตอน	มาปรับใช้ในการพัฒนาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ดังนี้
	 	 	 ๘.๓.๑	 การเปิดเวทีประชาคม	ขอให้ผู้นำานัดหมายประชาชน	

หรือนักเรียน	 นักศึกษา	 หรือพนักงานในสถาน
ประกอบการมารวมตวักนั	โดยมเีจา้หนา้ทีเ่ปน็พีเ่ลีย้ง
ในการร่วมกำาหนดรูปแบบ	 และวิธีการเพื่อให้ได้มา	
ซึ่งองค์ประกอบที่ต้องการ	

	 	 	 ๘.๓.๒		นดัประชมุคณะกรรมการ	เพือ่นำาปญัหาความตอ้งการ
ที่ค้นพบจากเวทีประชาคม	 มากำาหนดรายละเอียด	
ในรูปของแผนงานโครงการ	มอบหมายภารกิจหน้าที่
ตามแผนงาน	 โครงการที่จัดทำาขึ้น	 ติดตาม	ประเมิน
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ผลการดำาเนินงานของชมรม	 	 และร่วมกันหาวิธีการ
ปรับปรุง	พัฒนางานของชมรมอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 ๘.๓.๓	 ดำาเนินงานตามแผน	ภายใต้แนวคิด	“การดำาเนินงาน
ของเยาวชน	โดยเยาวชน	เพือ่เยาวชน”	และ	“เดก็นำา		
ผู้ใหญ่หนุน”	 มอบหมายให้เด็กและเยาวชนเป็น	
เจา้ภาพหลกัในการดำาเนนิงาน	โดยม	ีเปา้หมายใหเ้ปน็
เวทีฝึกการทำางาน	ฝึกการบริหารจัดการของเยาวชนด้วย	
ทัง้นี	้ผูใ้หญต่อ้งมสีว่นในการสนบัสนนุ	ดแูล	เปน็พีเ่ลีย้ง		
เพื่อให้เยาวชนสามารถดำาเนินงานได้โดยไม่รู้สึกโดด
เดี่ยว	 มีโอกาสทำางานควบคู่ไปกับผู้ใหญ่	 ได้เรียนรู้		
ได้สร้างความคุ้นเคย	สร้างความผูกพันระหว่างคนรุ่นเก่า	
และคนรุน่ใหม	่โดยการดำาเนนิงานเนน้กจิกรรม	๒	สว่น	
สำาคัญๆ	คือ	กิจกรรมการระดมทุน	และจัดหารายได้

	 	 	 ๘.๓.๔		การเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	โดยการ
เฝา้ระวงัเปน็กลไกทีช่ว่ยบง่บอกถงึปญัหา	ความเสีย่ง		
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่	 และการป้องกัน
เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน	 ให้เด็กและเยาวชน	 และ
ประชาชนในพืน้ทีไ่ดม้สีว่นรว่ม	โดยเนน้การเปดิสนาม	
สร้างเวที	ให้โอกาสทุกคนได้นำาความรู้	ความสามารถ		
มาแสดงออก	สร้างความภาคภูมิใจ	 ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์	 เช่น	 การประกวด	 แข่งขัน	 ส่วนการ
แกไ้ขปญัหา	เปน็กจิกรรมทีต่อ้งดำาเนนิการตามสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น	เช่น	ถ้ามีเยาวชนติดยาเสพติด	ต้องมี
การบำาบัดรักษา	และฟื้นฟูสมรรถภาพ	ดูแล	ติดตาม
ต่อเนื่อง	จนกว่าจะหายขาด
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ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE  จังหวัดภูเก็ต 

	 ๑	 การกระตุ้นการดำาเนินงาน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในชุมชน		
ในระดับพื้นที่ยังเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ควรพัฒนางานโดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
มหาดไทย	ฝ่ายการศึกษา	ได้เป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิดชุมชน	โรงเรียนมากขึ้น
	 ๒	 การเข้าถึงเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	 ควรมีฐานข้อมูลที่
สำาคัญที่เกี่ยวข้อง	เช่น	สถานที่อยู่อาศัย	ปัญหาที่พบ	เพื่อจะได้นำามาวางแผนใน
การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ต่อไป
	 ๓	 การดำาเนนิงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานประกอบ
การ	ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
	 ๔	 ครู	อาจารย์ในสถานศึกษาขาดขวัญกำาลังใจในการทำางาน		TO	BE	
NUMBER	ONE	

 แนวท�งก�รแก้ไขก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร TO BE NUMBER ONE  
จังหวัดต้นแบบ
	 เชิงบริหาร
	 ๑.	 เพิ่มบทบาทของผู้บริหารให้เป็นทีมบริหาร	 ตามโครงสร้างการ	
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
	 ๒.	 ลดบทบาทสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	เพ่ิมบทบาทให้กับหน่วยงาน
เครือข่ายอื่นๆ	
	 ๓.		ทำาวาระจังหวัดภูเก็ต	 ประกาศเป็นเจตนารมณ์ร่วมกับหน่วยงาน	
ที่มีภารกิจด้านเยาวชน

	 ๔.	 	 สร้างขวัญกำาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน	 พิจารณาความดีความชอบ
อย่างทั่วถึง	 เท่าเทียมและเป็นธรรม	 ยกย่องให้กำาลังใจคนทำางาน	 ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับให้เท่าเทียมกับงานสำาคัญอื่นๆ	
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	 เชิงปฏิบัติการ
	 ๑.		รักษาแนวคิดด้านการปลูกฝังเยาวชนเป็นเจ้าของโครงการเอง
	 ๒.		จดัทำาโครงการพฒันา		โดยมกีจิกรรมใหม่	ๆ 	ตามความตอ้งการของ
เยาวชน	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่ง	ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
	 ๓.		เปิดเวทีพูดคุยสร้างความเข้าใจ	ระหว่างผู้ร่วมดำาเนินงาน	(ชุมชน	/	
สถานศึกษา/สถานประกอบการ)
	 ๔.		ประเมินผลงาน		ปีละ	๑	ครั้ง
	 	 -	 ผู้บริหาร	(ประชุม-ถอดบทเรียน)
	 	 -		 ผู้ปฏิบัติงาน	(ถอดบทเรียน)
	 	 -		 กลุ่มเป้าหมายโครงการ	(แบบสอบถาม)	
	 ๕.		ยกย่องให้กำาลังใจคนทำางาน	 ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้เท่าเทียมกับ
งานสำาคัญอื่นๆ	

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 จังหวัดภูเก็ตภาคภูมิใจที่ได้น้อมนำาและสานต่อพระปณิธานของ	
องคป์ระธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ภาคภมูใิจทีไ่ดอ้ยูใ่นฐานะจงัหวดั
ระดบัเพชร		และภาคภมูใิจทีเ่ราคอื	“TO	BE	NUMBER	ONE”	จากประสบการณ	์	
การดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		มากว่า	๑๑	ปี	เกิดการพัฒนา	
ในทกุปอียา่งตอ่เนือ่ง	พบวา่	ปจัจยัทีส่ำาคญัทีส่ดุ	คอื	ครอบครวั		โครงการ	TO	BE	
NUMBER	 ONE	 จะมั่นคงและมีความต่อเนื่องยั่งยืน	 เราต้องพัฒนาบทบาท		
ครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 ให้เพิ่มขึ้นทุกๆ	 ปี	 	 จึงจะนำาพาให้เยาวชน	 “เป็นหนึ่งได้โดย	
ไมพ่ึง่ยาเสพตดิ”	เตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีเ่กง่	ด	ีมสีขุ	สรรคส์รา้งประโยชนใ์หก้บัสงัคม	
และประเทศชาติสืบไป	
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 การขับเคลื่อนที่เน้นผลลัพธ์เชิงคุณค่า	 ผลผลิตที่เกิดกับโครงการ			
TO	BE	NUMBER	ONE	ทีจ่งัหวดัภเูกต็		สรา้งการเปลีย่นแปลงเชงิบวกใหก้บัเดก็
และเยาวชน	ทัง้กลุม่ปกติ		กลุม่เสีย่ง	กลุม่มปีญัหา	และกลุม่ดอ้ยโอกาส	โดยภาค
ส่วนต่างๆพร้อมใจกันวาดภาพความสุขที่เกิดขึ้นจริงให้กับเยาวชน	 คนปักษ์ใต้	
บ้านเรา	 ทำาให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมภูมิใจกับดินแดนสองฝั่งทะเล	 ด้ามขวานทอง
ของไทย	ภายใต้ร่มเงาแห่งโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ตลอดไป
	 ประเด็นปัจจัยสำาคัญ	 ในการพัฒนาต่อยอดความสำาเร็จของโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE			ที่ผ่านมาให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน		ได้มี		๕		ปัจจัย	ดังนี้
 ๑. ด้�นนโยบ�ย
	 •	 ผู้บริหารทุกภาคส่วน	 ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะ	 ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัใหค้วามสำาคญั	ในการดำาเนนิงานโครงการ	TO	BE		NUMBER		
ONE		มกีารประชมุวางแผนในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ			
ระหว่างส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง	 ก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ทำางานอย่างบูรณาการ

	 •	 ไดร้บังบประมาณสนบัสนนุในการดำาเนนิกจิกรรมอยา่งเพยีงพอและ
ตอ่เนือ่ง		โดย	ผูว้า่ราชการจงัหวดั		ไดก้ำ�หนดนโยบ�ยในก�รปอ้งกนั
ปัญห�ย�เสพติดให้เป็นประเด็นสำ�คัญ และบรรจุแผนงาน		
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 	 ในการจัดทำาแผนขออนุมัติ	
งบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่	ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุ
งบประมาณจาก	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	 และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

 ๒.  ด้�นคว�มศรัทธ�และคว�มเชื่อมั่น
	 •	 ด้วยความศรัทธาต่อองค์ประธานโครงการ	 ที่ทรงปฏิบัติภารกิจ

ด้วยความทุ่มเทเสียสละ	ทำาให้สมาชิก		TO		BE		NUMBER		ONE			
มีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ	 นอกจากนี้			
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การได้เฝ้ารับเสด็จองค์ประธานโครงการอย่างใกล้ชิดบ่อยครั้ง		
ช่วยสร้างขวัญกำาลังใจ		ให้ทำางานต่อเนื่อง

	 •	 การได้รับรางวัลจากการประกวดช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำา		
การที่จังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัลจากการประกวดชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 ประเภทต่างๆ	 มาอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปีที่เริ่ม
ประกวด	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๗		ช่วยยืนยันให้เกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่
ทำา	มุ่งมั่นสานงานเดิมที่ได้ทำาไว้	ให้มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง		
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	
ยาเสพติด	 ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย	 และการศึกษาวิจัยด้าน
วิชาการไปพร้อมๆ	กัน

	 •	 ความเชื่อมั่นและความศรัทธาของทีมงานที่เชื่อมั่นว่า	 โครงการ		
TO	BE	NUMBER	ONE	สามารถสร้างเยาวชนให้เป็น	 คนเก่ง	 ดี	
และมคีวามสขุได	้เตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีม่คีณุภาพสามารถสรา้งสงัคม
ให้เป็นสังคมจังหวัดภูเก็ตอยู่ดีมีสุข

 ๓.  ด้�นต้นทุนท�งสังคม
	 •	 	การน้อมรับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มาดำาเนินการอย่าง

มุ่งมั่นตั้งแต่ปี	๒๕๔๕	และผู้ปฏิบัติงานทำางานด้วยจิตอาสา		ทำาให้
จงัหวดัภเูกต็ม	ีสมาชกิชมรมแฟนพนัธแ์ท	้TO	BE	NUMBER		ONE			
ประกอบด้วย	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ครู	อาจารย์		ในสถานศึกษา	
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และแกนนำาเยาวชน	TO		BE	NUMBER		
ONE	กระจายอยูใ่นทกุอำาเภอ	สามารถถา่ยทอดความรู	้ความเขา้ใจ		
แนวทางปฏบิตังิานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในระดบัพืน้ที	่	
สามารถสร้างความเข้าใจจากรุ่นสู่รุ่นในการสร้างและขยาย	
เครือข่าย
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	 •	 การได้รับการสนับสนุนในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน			
ทัง้จากภาครฐั	และเอกชน	เชน่	งบประมาณ	พาหนะเดนิทาง		สถานที	่
ในการทำากิจกรรม	 เพื่อเด็กและเยาวชน	และการถ่ายทอดความรู้			
เป็นต้น

 ๔. ด้�นก�รปฏิบัติ
	 •	 ทีมนำาในการทำางานมีความเข้มแข็ง		เสียสละ
	 •	 ภารกจิการเปน็จงัหวดัตน้แบบ		ทำาใหจ้งัหวดัภเูกต็		เปน็แหลง่เรยีนรู	้		

ศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ	เป็นจำานวนมาก		สร้างความตื่นตัว
ในการพัฒนาต่อเนื่อง

	 •	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานระหว่างองค์กร		ระหว่างเด็กกับ
ผูใ้หญ	่	ทำาใหเ้กดิความรกัสามคัค	ี	ทำางานดว้ยความเกือ้หนนุซึง่กนั
และกัน

	 •	 การมศีนูยเ์พือ่นใจ	TO		BE		NUMBER		ONE	ทำาใหเ้ยาวชนมสีถานที	่
รวมตัวในการทำากิจกรรม

 ๕. ด้�นก�รมีส่วนรวมของภ�คีเครือข่�ย
	 •	 ภาครฐั		และองคก์รปกครองทอ้งถิน่		ใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณ	

และจัดทำากิจกรรม	เช่น	เทศบาลนครภูเก็ต	รับเป็นเจ้าภาพจัดทำา	
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล	 และเปตอง	 ชิงถ้วยพระราชทาน		
ทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวดี		ซึง่เปน็
กจิกรรมประเพณ	ีTO		BE		NUMBER		ONE		ทีด่ำาเนนิการมาตัง้แต่
ปี		พ.ศ		๒๕๔๘	ถึงปัจจุบัน

	 •	 ภาคเอกชน	สนับสนุน	สถานที่	อุปกรณ์	ในการจัดกิจกรรม
	 •	 สมาชิกแฟนพันธ์ุแท้เป็นที่ปรึกษา	 และให้การสนับสนุนการทำา

กิจกรรม	แก่แกนนำาเยาวชนโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE
	 •	 แกนนำาเยาวชนโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เปน็ผูร้ว่มคดิ	รว่มทำา	

กจิกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	และสง่ตอ่ไปยงัเยาวชนรุน่ตอ่รุน่
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นโยบาย แนวทาง และหลักการดำาเนินงาน

	 จังหวัดยโสธร	 ได้น้อมนำาโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 มาดำาเนินการ	

ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๕	 จนถึงปัจจุบัน	 ภายใต้การนำาของ	 นายประวัติ	 ถีถะแก้ว		

ผูว้า่ราชการจงัหวดัยโสธร		โดยกำาหนดเปน็นโยบายสำาคญัของจงัหวดั		มอบหมาย

ใหห้นว่ยงาน/องคก์รทกุภาคสว่นรว่มขบัเคลือ่น	และดำาเนนิกจิกรรมในโครงการ

อยา่งตอ่เนือ่ง	และขยายผลการดำาเนนิงานชมรมในชมุชน	สถานศกึษา	ทัง้ระดบั

มัธยมศึกษา	 และอาชีวศึกษา	 สถานประกอบการ	 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนจังหวัดยโสธร	 และเรือนจำา	 และต่อยอดขยายผลนวัตกรรมและ	

องคค์วามรูส้รา้งเมลด็พนัธุร์ุน่ใหม	่	TO	BE	NUMBER	ONE	JUNIOR	ในโรงเรยีน

นำาร่อง	 ทั้งนี้เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชน	 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้สาร

เสพติดให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ	 ส่งเสริมให้แสดงออกในทางที่เหมาะสม	 เป็นที่

ยอมรับและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	 และเติบโตให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดี

ในอนาคต...ต่อไป

 แนวคิดในก�รดำ�เนินง�น

	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO	 BE	 NUMBER	

ONE	ในทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวด	ี	เปน็โครงการ

หนึง่ทีไ่ดด้ำาเนนิการเพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ		โดยมกีลุม่เปา้หมายคอื

เยาวชนอาย	ุ๑๐-๒๔	ป	ีมยีทุธศาสตรส์ำาคญั	๓	ยทุธศาสตร	์คอื	๑)	การรณรงคป์ลกุ

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน  

TO BE NUMBER ONE  

จังหวัดยโสธร
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จิตสำานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		

โดยสร้างความตระหนักในการ	 “เป็นหนึ่ง	 โดยไม่พึ่งยาเสพติด”	 ผ่านสื่อและ

กลยทุธต์า่งๆ		๒)	การเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใจใหแ้กเ่ยาวชน	โดยการอบรม

แกนนำาเยาวชนในการเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใจในกลุม่วยัรุน่และเยาวชนใหม้ี

ความรูแ้ละทกัษะในการแกไ้ขปญัหา	พฒันาอคีวิ	และสามารถปอ้งกนัตนเองจาก

ยาเสพติด	 รวมถึงการดูแลช่วยเหลือ	 และเฝ้าระวังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและ

นอกสถานศกึษา	๓)	การสรา้งและขยายเครอืขา่ยเพือ่การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพติดโดยการสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		

และเป็นพี่เลี้ยงในศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โดยกิจกรรมของ	

ศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มุ่งเน้นการให้คำาปรึกษา	 เพิ่มทักษะ	

แก้ปัญหาและพัฒนาอีคิว	 เพื่อเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง	 เป็นกิจกรรมระบบ	

เปิดที่เยาวชนเข้าร่วมได้เมื่อสะดวก		

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม

เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

	 ๒.	 เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ

สนับสนุนของสังคม

	 ๓.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป

	 ๔.		เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

จังหวัดยโสธรทั้งในระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

	 ๕.	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกประเภท

ของจังหวัดยโสธร
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วิธีการดำาเนินงาน

๑. ก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รระดับจังหวัด

	 ๑.๑	กำาหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และ	 ROAD	MAP	 การดำาเนินงาน

โครงการ	TO	BENUMBER	ONE	จังหวัดยโสธร

	 ๑.๒	ประกาศเจตนารมณ์กำาหนดให้โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		

เป็นวาระจังหวัดยโสธรและนำาเข้าที่ประชุมกรรมการจังหวัดเพื่อรายงาน	

ความก้าวหน้าผลการดำาเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานทุกเดือน

	 ๑.๓		จัดทำา	MOU	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดยโสธร

ระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดักบัสว่นราชการภาครฐัภาคเอกชนทอ้งถิน่	และชมรม	

TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกประเภท

	 ๑.๔		จดัตัง้คณะกรรมการดำาเนนิงานขบัเคลือ่นกจิกรรมตามภารกจิหลกั

ในระดับจังหวัดและระดับอำาเภอ	๙	คณะเครือข่าย

	 ๑.๕		จดัทำากรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาในระยะ	๕	ป	ีโดยยดึกรอบการ

พัฒนาที่คงความต่อเนื่อง	และยั่งยืนของ	๓	ยุทธศาสตร์หลักอย่างเข้มแข็ง	และ

เป็นศูนย์กลาง	การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ระดับประเทศ

	 ๑.๖		จดัทำาแผนพฒันา	๕	ปรีะหวา่งเครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

และจงัหวดัในกลุม่มาตรฐานตน้แบบระดบัเพชรทัง้	๓	จงัหวดั	ไดแ้ก	่จงัหวดัยโสธร		

ขอนแกน่	และภเูกต็		และจดัทำาเปน็เอกสารเผยแพรสู่เ่ครอืขา่ยชมรมทกุประเภท

	 ๑.๗		กำาหนดตัวชี้วัดในการดำาเนินงานของจังหวัดยโสธรเป็น	๕	ระดับ

ดังนี้

	 	 ระดับที่	๑	มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการโครงการ	TO	BE	NUMBER	

ONE	 ระดับจังหวัด	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	 และคณะกรรมการ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

	 	 ระดับที่	๒	มแีผนปฏบิตักิารทีร่ะบรุายละเอยีดกจิกรรม	ระยะเวลา	

เป้าหมายงบประมาณ	และแหล่งงบประมาณผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
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	 	 ระดับที่	๓	มกีารดำาเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร	ทีร่ะบรุายละเอยีด

กจิกรรม	ระยะเวลา	เปา้หมายผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน	และมกีารจดัสรรงบประมาณ

ในแต่ละหน่วยงาน

	 	 ระดับที่	๔	มจีำานวนสมาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	อาย	ุ๑๐-๒๔	

ปี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	

	 	 ระดับที่	๕	มศีนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ทีม่กีารดำาเนนิงาน	

อย่างต่อเนื่อง	ไม่น้อยกว่าอำาเภอละ	๕		แห่ง

	 ๑.๘		บรูณาการและจดัสรรงบประมาณการดำาเนนิงานครอบคลมุชมรม

ทุกประเภทชมรม

	 ๑.๙	 พฒันาโดยการจดัตัง้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ใหม	่และขยาย

เครือข่ายชมรมทุกประเภท	 ทั้งประเภทดีเด่นและต้นแบบ	 ให้เพิ่มมากขึ้นทุกปี	

	 ๑.๑๐	 สร้างสรรค์นวัตกรรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 อย่างต่อเนื่อง

และขยายผลการนำาไปใช้เป็น	 Best	 Practice	 ของเครือข่ายชมรมทั้งในและ	

นอกจังหวัด

	 ๑.๑๑	สกดัองคค์วามรูT้O	BE	NUMBER	ONE	เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์

สู่เครือข่ายระดับประเทศ

	 ๑.๑๒		ประเมนิผลการทำางานทกุขัน้ตอน	โดยใช	้CIPP	MODEL	เพือ่ให้

เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง

๒. ก�รดำ�เนินง�นต�ม ๓ ยุทธศ�สตร์หลักของโครงก�ร	โดยขับเคลื่อนให้เกิด

กิจกรรม	ทั้งระดับจังหวัดอำาเภอ	และชมรมทุกประเภท		ดังนี้

	 ๒.๑		เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ	 ผ่านหอ	

กระจายข่าวสาร		และสื่อวิทยุประจำาท้องถิ่น		

	 ๒.๒	 รบัสมคัรสมาชกิฯและจดัตัง้ชมรมเครอืขา่ย	TO	BE	NUMBER	ONE	

ทุกประเภท
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	 ๒.๓	 จัดค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายพัฒนาสมาชิกชมรม	 TO	 BE	

NUMBER	ONE

	 ๒.๔		สนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง	ของชมรม	TO	BE	

NUMBER	ONE		ในสถานศึกษา		ชุมชน		และสถานประกอบการ

	 ๒.๕		จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู	้และงานมหกรรมTO	BE	NUMBER	ONE	

ระดับจังหวัด	และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ๒.๖	 จัดตั้ง/พัฒนา	 และเยี่ยมติดตามการดำาเนินงานศูนย์เพื่อนใจ		

TO	BE	NUMBER	ONE	(TO	BE	NUMBER	ONE		FRIEND	CORNER)	ในสถาน

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา				

	 ๒.๗		จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	และรณรงค์ในวาระ

สำาคัญแห่งชาติ

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 จากผลการดำาเนินงานเชิงประจักษ์		ยโสธรจังหวัดเล็กๆ	ในภาคอีสาน	

ได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ	 ด้วยการได้รับรางวัลจังหวัด	 และ

ชมรม		TO	BE	NUMBER	ONE		ต้นแบบทุกประเภท	ดังนี้

	 ๑.	จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบระดับเพชร

	 ๒.		บรษิทัซาบนีา่	จำากดั	(มหาชน)	สาขายโสธร	ชมรมในสถานประกอบ

การขนาดใหญ่	กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง

	 ๓.	ชุมชนแคนน้อย	 อำาเภอคำาเขื่อนแก้ว	 ชมรมในชุมชนภูมิภาค	

กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็น	ต้นแบบระดับเงิน

	 ๔.		วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	ชมรมในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา	กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน
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ปัจจัยความสำาเร็จ 

	 ๑.	การมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	

ทรงเป็นองค์ประธานโครงการ	 และทรงเป็นองค์นำาในการดำาเนินงานโครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE

	 ๒.	ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำาองค์กรระดับจังหวัด	 และดำาเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง	เข้มแข็ง

	 ๓.	มีคณะกรรมการอำานวยการที่มาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 ๔.	มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำาเนินงานครบทุกประเภทชมรม	

ในทุกอำาเภอ

	 ๕.	มีการบูรณาการทุกภาคส่วน		ทั้งแผน	คน	เงิน	งาน

	 ๖.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน

	 ๗.	ยึด	“เด็กและเยาวชน”	เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา		

	 ๘.	ยึดหลักในการดำาเนินงานคือ	“เด็กนำา	ผู้ใหญ่หนุน”

	 ๙.	ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน

							 ๑๐.		ยึด	 ๓	 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการเป็นแนวทางการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง

	 ๑๑.			มีการต่อยอดและขยายผลการดำาเนินงานของชมรมที่ประสบ	

ผลสำาเร็จเป็น	Best	Practice	ของชมรมอื่นๆ

	 ๑๒.			คนทำางานทุกระดับมีขวัญและกำาลังใจที่ดี

	 จังหวัดยโสธรจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง	 ในการสานต่อพระปณิธาน

ขององค์ประธานโครงการ	 และรวมพลังเป็นเครือข่ายการดำาเนินงานที่เข้มแข็ง		

ในการสร้างและพัฒนาคนเก่งคนดี	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้านภัยยาเสพติด		

ใหห้มดสิน้ไปจากสงัคมไทย	ทัง้นีไ้ดก้ำาหนดเปน็นโยบายสำาคญัของจงัหวดัยโสธร		

ซึ่งต้องเร่งรัดให้หน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนและดำาเนิน
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กิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องและต่อยอดขยายผลการดำาเนินงานชมรม		

TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทั้งในชุมชน	 สถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและ

อาชีวศึกษา	 สถานประกอบการ	 เรือนจำา	 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดยโสธร	 และขยายผลสร้างเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม	่ TO	 BE	 NUMBER	

ONE	JUNIOR	ในโรงเรียน	 (ระดับปฐมวัย)	ทั้งนี้เพื่อปลูกฝัง	มุ่งมั่น	พัฒนาเด็ก

และเยาวชน	 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ		

สง่เสรมิใหแ้สดงออกในทางทีเ่หมาะสม	เปน็ทีย่อมรบัและเกดิความภาคภมูใิจใน

ตนเอง	 และเติบโตให้เป็นคน	 ที่มีคุณภาพที่ดีในอนาคต...ต่อไป	ยโสธรจังหวัด

ตน้แบบระดบัยอดเพชรปทีี ่๑ กบัคว�มมุง่มัน่ เร�จะพฒัน�และก�้วไปข�้งหน�้ 

อย่�งต่อเนื่องและต่อยอด
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นโยบาย แนวทาง และหลักการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE	

	 จังหวัดพิษณุโลก	 ได้น้อมรับโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	

สิริวัฒนาพรรณวดี	 มาดำาเนินการตั้งแต่	 ปี	 ๒๕๔๗	 มีผลการดำาเนินการอย่าง

ต่อเนื่องยั่งยืน	ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์	 ตามวิสัยทัศน์	“พิษณุโลกเมืองคนดี 

TO BE NUMBER ONE”	ดว้ยแนวคดิ	เปน็หนึง่โดยไมพ่ึง่ย�เสพตดิ ความภมูใิจ

ของชาวจังหวัดพิษณุโลก	 คือ	 การได้น้อมนำาแนวทางการดำาเนินงานตามที่	

องคป์ระธานทรงพระราชทานนโยบายมาปฏบิตัแิละบงัเกดิผลอยา่งเปน็รปูธรรม	

แกเ่ยาวชน	ในนามสมาชกิชมรม		TO	BE	NUMBER	ONE		สามารถสรา้งเครอืขา่ย							

ที่เข้มแข็งมั่นคงดำาเนินการกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	 โดยใช้

กลยุทธ์	“เปลี่ยนพลังซน ให้เป็นพลังบวก ขับเคลื่อนด้วยพลังสร�้งสรรค์” 

รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ทั้งในสถานศึกษา		

สถานประกอบการ	ชมุชน	และในเรอืนจำา	ตามหลกัการปรบัทกุข	์สรา้งสขุ	แกป้ญัหา		

และพัฒนา	 EQ	 จนเกิดกลยุทธ์ใหม่ๆ	 ในการให้คำาปรึกษา	 คือ	 เพื่อน	 TO	 BE		

ที่ปรึกษา	 ซึ่งจะสามารถค้นหาปัญหาในกลุ่มเสี่ยงและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา		

ควบคูก่บัการดำาเนนิโครงการ	ใครตดิยายกมอืขึน้	เพือ่คน้หาผูเ้สพ		ผูต้ดิยาเสพตดิ		

เข้ารับการบำาบัดรักษา	พัฒนาจิตใจ	และสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดพิษณุโลก (ต้นแบบระดับทอง) 
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วิสัยทัศน์   

	 พิษณุโลก	เมืองคนดี	TO	BE	NUMBER	ONE

พันธกิจ     

	 ๑.		รณรงค์ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยม	 ที่เอื้อต่อการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๒.		เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใจใหเ้ขม้แขง็	จดัตัง้ศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	

NUMBER	ONE	อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 ๓.		พัฒนาทักษะชีวิต	 	 สนับสนุนเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ	

แบบบูรณาการ

	 ๔.		พัฒนารูปแบบการดำาเนินงานเพื่อมุ่งสู่จังหวัด	 TO	 BE	 NUMBER	

ONE	ต้นแบบระดับเพชร

	 ๕.		พฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเพือ่เปน็ตน้แบบในการศกึษาเรยีนรู	้

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน

	 ๑.		การรณรงคป์ลกุจติสำานกึและสรา้งกระแสนยิมทีเ่อือ้ตอ่การปอ้งกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๒.		การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	 และการพัฒนา	

จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจฯ	อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 ๓.		การสร้างและพัฒนาเครือข่าย	 เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา	

ยาเสพติด

	 ๔.		พัฒนารูปแบบการดำาเนินงานเพื่อมุ่งสู่จังหวัด	 TO	 BE	 NUMBER	

ONE	ต้นแบบระดับเพชร

	 ๕.		พฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเพือ่เปน็ตน้แบบในการศกึษาเรยีนรู	้
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วัตถุประสงค์

	 ๑.		เพื่อสร้างกระแส	“การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	ในกลุ่มวัยรุ่น
และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
	 ๒.	 เพื่อขยายบริการ	 และกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้
ครอบคลุม	กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชน
	 ๓.		เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน	วัยรุ่น	ในการดำาเนินกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อ	ตนเอง	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ
	 ๔.		เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาส	 ให้ผู้เสพ	 ผู้ติดยาเสพติด	 ในการ	
กลับตัวเป็นคนดีของสังคม
	 ๕.		เพือ่พฒันาเครอืขา่ยหนว่ยงาน/องคก์รภาครฐัเอกชน	และเครอืขา่ย	
สมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในการดำาเนินงานด้านการป้องกันปัญหา	
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน	วัยรุ่น	อย่างมีประสิทธิภาพ	ต่อเนื่องและยั่งยืน
	 ๖.	 เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วิธีดำาเนินงาน

 ก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ ทั้ง ๕ ยุทธศ�สตร์ มีดังนี้
	 ๑)		ยุทธศาสตร์การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำานึก	 และสร้างกระแสนิยม
ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ภายใต้แนวคิด“	 เป็นหนึ่งโดย	
ไม่พึ่งยาเสพติด”	 ด้วยการรณรงค์สร้างกระแสให้ชาวพิษณุโลกตื่นตัว	 และ
เห็นความสำาคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ด้วยการทูลเชิญ	
องค์ประธานฯ	 เสด็จเยี่ยมสมาชิกในจังหวัด	 ๔	 ครั้ง	 ถือว่าเป็นจังหวัดแรก	
ในประเทศไทย	 โดยมีเป้าหมายการรณรงค์สร้างกระแสในสถานศึกษา		
สถานประกอบการ	และในชมุชนเขตเมอืง	ซึง่เปน็พืน้ที	่Heart	Land		บรูณาการ
สื่อของรัฐ	และเอกชน		เพื่อประชาสัมพันธ์การดำาเนินงาน	และการจัดกิจกรรม	
ในพื้นที่ต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เชิญชวนให้เยาวชน	 สมัครเป็นสมาชิก	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	และสนับสนุนการจัดตั้งเป็นชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		
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	 ๒)		ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาจัดตั้ง	

ศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ดำาเนนิการใน	๓	กลุม่เปา้หมาย	ครอบคลมุ

ร้อยละ	๑๐๐	ดังนี้	

	 	 -	 	 ในชุมชน	ส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง	โดยบูรณาการแผนการ

ดำาเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที	่เชือ่มประสานชมุชน	

ใหม้สีว่นรว่มคดิ	รว่มวางแผน	รว่มจดัทำาแผนแมบ่ท	รว่มดำาเนนิงาน		

และร่วมประเมินผล

	 	 -	 	 ในสถานประกอบการ	 บูรณาการแผนการดำาเนินงานร่วมกับ

โครงการโรงงานสีขาว	/	สถานประกอบการสีขาว	ของกระทรวง

แรงงาน	ในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน	จัดต้ังเป็น	“มุมเพ่ือนใจ”	

ในสถานประกอบการ	 	 และพัฒนาจนเกิดเป็น“ศูนย์เพื่อนใจ		

TO	BE	NUMBER	ONE”

		 	 -			 ในสถานศึกษา	 บูรณาการภายใต้การกำากับของกระทรวง

ศึกษาธิการ	 โดยมีสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		

เขต	 ๓๙	 เป็นผู้รับผิดชอบ	 ดำาเนินกิจกรรมในรูปแบบ	 “เพื่อน

ช่วยเพื่อน”	จัดการอบรมแก่เยาวชนแกนนำาในสถานศึกษา	ให้มี

ความรูแ้ละทกัษะในการดำาเนนิกจิกรรม	และจดัตัง้ศนูยเ์พือ่นใจ		

TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศกึษา	ขยายเครอืขา่ยสูส่ถาบนั

การศกึษาทกุระดบั	โดยมกีลุม่เยาวชนเปน็ผูด้ำาเนนิการ	ตามหลกั

การ	กิจกรรมของเยาวชน	โดยเยาวชน	เพื่อเยาวชน	

	 ๓)	 ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด	พัฒนาทักษะและจัดระบบเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ	

ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด	 ทั้งในสถานศึกษา	 สถานประกอบการ	 และชุมชน	 โดยมี

สถานบรกิารสาธารณสขุทัง้ภาครฐัและเอกชนรว่มเปน็เครอืขา่ย	รวมทัง้ไดด้ำาเนนิ

การพัฒนาคุณภาพงานยาเสพติดของหน่วยบริการควบคู่กันไป	 นอกจากนี้ยัง
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มีการพัฒนาเครือข่ายโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระหว่างสมาชิกผ่านทาง	

Website	และ	Facebook	ของชมรม	ในปี	๒๕๕๖	ไดด้ำาเนนิการจดัตัง้เครอืขา่ย

การดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ในระดับภาคเหนือ	๕	จังหวัดตอนล่าง	

ได้แก่	พิษณุโลก	พิจิตร	อุตรดิตถ์	เพชรบูรณ์และสุโขทัย	

	 ๔)	 	 ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานเพื่อมุ่งสู่จังหวัด		

TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ต้นแบบระดับเพชร	 โดยกำาหนดการพัฒนารูปแบบ

การดำาเนินงาน	ภายใต้รูปแบบ	 “TO	 BE	NUMBER	ONE	พิษณุโลก	 โมเดล”		

ซึ่งมีแนวทางการดำาเนินงานดังนี้

	 	 ๔.๑	 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำาเนินงานทั้ง	 ๖	 ประเภทของ	

กลุ่มเป้าหมาย	 โดยมีหน้าที่ในการจัดแผนงาน	 งบประมาณ	 พัฒนาบุคลากร	

เครือข่ายและข้อมูลที่มีคุณภาพ

					 	 ๔.๒	 ใช้กระบวนการที่มีการบูรณาการประสานความร่วมมือ	

สนับสนุนเชื่อมโยง	พร้อมติดตามประเมินผล

	 	 ๔.๓		มีภาคีเครือข่าย	 ของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 และ	

เครือข่ายภาครัฐ	 เอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน	

ร่วมดำาเนินงาน

	 	 ๔.๔		กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรม	และขยายเครือข่าย

การดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ตามวิถีชีวิตของคนพิษณุโลก	ซึ่งทั้งนี้

ไดก้ำาหนดตวัชีว้ดัในการดำาเนนิงาน	เพือ่เปน็เปา้หมายหลกั	และพฒันาไปสูค่วาม

เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

	 ๕)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้	และนวัตกรรมในการดำาเนินงาน	

เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้	 โดยจัดให้มีกิจกรรม	 ตลาดให้ความรู้	 ภายใต้ชื่อ		

“TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 Northern	 Knowledge	 Fair”	 เป็นการจัด

มหกรรมรวมความเป็นหนึ่ง	 และความสามารถในการดำาเนินงาน	 TO	 BE	

NUMBER	 ONE	 ของแต่ละอำาเภอ	 ๙	 อำาเภอ	 ในจังหวัดพิษณุโลก	 เพื่อนำา	
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ทุนปัญญามาจัดตลาดนัดความรู้	ให้เป็นกลไกลในการขับเคล่ือนความเปล่ียนแปลง		

เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน	 คือ	 เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 ในรูปแบบ

การจัดนิทรรศการผลงาน	และเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 โครงการ	TO	BE	

NUMBER	ONE	 ใน	๖	กลุ่มเป้าหมาย	ที่มีผลงานเด่น	พร้อมจัดเป็นฐานข้อมูล	

ความรู้	 (Best	Practice)	ให้สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้า	โดยระบบสารสนเทศ

และฐานข้อมูลเครือข่าย		

	 โครงก�ร“ใครติดย�ยกมือขึ้น”	 ดำาเนินการเพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา

เสพติด	เข้ารับการบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิต

บนพื้นฐานความพอเพียง	 ความมีเหตุมีผล	 และมีภูมิคุ้มกัน	 พร้อมทั้งเตรียม

ชมุชน	รบัคนด	ีเพือ่คนืคนดสีูค่รอบครวัและสงัคม	โดยบรูณาการ	การดำาเนนิงาน	

รว่มกนั	ระหวา่งหนว่ยบำาบดัระบบสมคัรใจ	ระบบบงัคบับำาบดั	และระบบตอ้งโทษ	

ผลง�นและคว�มสำ�เร็จ

	 ผลจากการรณรงค์สร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้จังหวัดพิษณุโลก	

	 -		มีสมาชิกกลุ่มอายุ	๑๐	–	๒๔	ปี	จำานวน		๑๘๘,๙๓๖	คน	คิดเป็น	

ร้อยละ	๑๐๐		

	 -		มีสมาชิก	 “ใครติดยายกมือขึ้น”	 ที่ผ่านการบำาบัด	 รักษาและฟื้นฟู

สมรรถภาพ	 สามารถลดและเลิกเสพยาเสพติด	 ได้รับการส่งเสริม

และฝึกอาชีพตามความต้องการ	 สามารถกลับเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วม

กับครอบครัวและชุมชน	ยอดสะสมจำานวน	๒๒,๘๒๔	คน

	 -		มีชมรมที่มีองค์ประกอบครบ	๓	ก.(กรรมการ	กองทุน	และกิจกรรม)	

จำานวน	๙๘๕	ชมรม	

	 -		มีศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ๗๔	 แห่ง	 จำาแนกเป็น	

ศูนย์เพื่อนใจฯในสถานประกอบการ	 ๕	 แห่ง	 ศูนย์เพื่อนใจฯ		

ในสถานพนิจิฯ	ทณัฑสถานหญงิและเรอืนจำาจงัหวดัพษิณโุลก	๓	แหง่		

ในชุมชน	๙	แห่ง	และในสถานศึกษา	๕๕	แห่ง
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	 -		ได้รับรางวัล	 จังหวัด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ประเภทต้นแบบ	

ระดับทอง

	 -		สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบ	

เก่ง	และดี	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	ระดับภาค	

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 การดำาเนินโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ของจังหวัดพิษณุโลก		

ด้วยการรณรงค์สร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการกราบทูลเชิญ	

องค์ประธานโครงการฯ	เสด็จเยี่ยมจังหวัดพิษณุโลก	ได้ถึง	๔	ครั้ง	เกิดจากปัจจัย	

แห่งความสำาเร็จดังต่อไปนี้

 จ�กเครือข่�ยก�รดำ�เนินโครงก�ร TO BE NUMBER ONE  

จังหวัดพิษณุโลก

	 ๑)	 ความรว่มมอืของหนว่ยงานองคก์รเครอืขา่ย	เพือ่บรูณาการแผนการ

ดำาเนินงาน	ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๒)	 การได้รับการสนับสนุน	จากผู้บริหารระดับจังหวัด	ทุกภาคส่วน

	 ๓)	 การสนับสนุนงบประมาณ	ในการดำาเนินงาน	จากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

	 ๔)	 ความเข้มแข็งของแกนนำา	ในระดับต่างๆ

	 ๕)		การสนับสนุน	จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ	และเอกชน

	 ๖)	 การประชาสัมพันธ์	ในรูปแบบการประสมประสานอย่างต่อเนื่อง

	 ๗)	 ความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์ประธานโครงการ

 จ�กปจัจยันำ�ไปสูร่ปูธรรมของคว�มสำ�เรจ็ ซึง่เปน็ประโยชนท์ีเ่กดิตอ่

ชุมชน ดังนี้

	 ๑)		เกดิการสรา้งกระแสใหเ้ยาวชน/ประชาชน	ไมยุ่ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ

	 ๒)		เยาวชน/ประชาชนในจงัหวดัพษิณโุลก	ดำาเนนิกจิกรรมทีส่รา้งสรรค	์

โดยการสนับสนุนของผู้บริหารทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
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	 ๓)	 เยาวชน/	ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์	 ต่อตนเอง	 ชุมชน	 และสังคม	 และเกิดนวัตกรรมจากความคิด

สร้างสรรค์ของหมู่มวลสมาชิก

 ก้�วต่อไปของจังหวัดพิษณุโลก จะน้อมนำาการดำาเนินกิจกรรมตาม

โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เพื่อเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา	

ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	 ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	 เสริมสร้างความเข้มแข็ง	 และ

ขยายเครอืขา่ย	ลงสูพ่ืน้ที	่เพือ่พฒันาใหม้ตีำาบลและอำาเภอ	TO	BE	NUMBER	ONE		

ให้ครอบคลุม	 ยั่งยืนสมกับเป็นพิษณุโลกเมืองคนดี	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE			

สืบต่อไป
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นโยบายและหลักการดำาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

	 จังหวัดหนองบัวลำาภู	 มีนโยบายการดำาเนินงานโครงการ	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	โดยให้หน่วยงานต่างๆ	กำาหนดแผนงาน	โครงการ	ที่สอดคล้อง

กบัยทุธศาสตร	์TO	BE	NUMBER	ONE	และสนบัสนนุทกุรปูแบบ	เพือ่ใหเ้ดก็และ

เยาวชนเปน็พลงัสำาคญัในการขบัเคลือ่นกจิกรรมอยา่งอสิระ	สรา้งสรรค	์หา่งไกล

ยาเสพติด

 แนวท�งก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร TO BE NUMBER ONE  

	 จังหวัดหนองบัวลำาภู	 บริหารจัดการโครงการในรูปคณะกรรมการ		

ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองบวัลำาภเูปน็ประธาน	และนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั

เป็นเลขานุการ	 โดยวิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

ได้แก่	 ศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำาภู					

(ศพส.จ.นภ.)	สำานกังานแรงงานจงัหวดั	สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำาภู	 สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	 และสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

	 หลักก�รดำ�เนินง�น	 ยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐาน

ความเขา้ใจธรรมชาต	ิพฒันาการ	ความตอ้งการ	ความสนใจและพฤตกิรรมเฉพาะ

ของวัยรุ่น	ดังนี้

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE  

จังหวัดหนองบัวลำาภู (ต้นแบบระดับทอง)
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	 -		 ส่งเสริมการแสดงความสามารถ	 กล้าคิด	 กล้าทำา	 กล้าแสดงออก	
และช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ

	 -		 สร้างความรู้และทักษะ	 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้เยาวชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด

	 -		 สร้างศูนย์รวมให้กลุ่มวัยรุ่นทำากิจกรรมที่สนใจ	 สร้างสรรค์และ	
เกิดความสุข

	 -		 สร้างเครือข่ายTO	BE	NUMBER	ONE	ที่มีศักยภาพ

เป้าหมาย

	 เพื่อเด็กและเยาวชนหนองบัวลำาภู	 เป็นคนดี-เก่ง-สุข	 และรับผิดชอบ	
ต่อสังคม

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้เด็กและเยาวชนหนองบัวลำาภูห่างไกลยาเสพติด

วิธีการดำาเนินงาน 

	 ดำาเนนิงานตามยทุธศาสตรโ์ครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ดว้ยจติใจ
ที่เบิกบาน	เป็นสุข	เล็งเห็นประโยชน์ที่จะส่งผลต่อเด็กและเยาวชน	ดังนี้
	 ๑)	 จัดตั้งงบประมาณเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
	 ๒)		จัดตั้งและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา	
ยาเสพตดิ		ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตามยทุธศาสตรข์องโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ๓)		จดัการประกวดผลงาน/กจิกรรม	ในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		
ภายในจังหวัดและเข้าร่วมประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และระดับ
ประเทศ
	 ๔)		ประสานความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ	 โดยวิธีการจัดประชุม	 อบรม		
จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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ด้านนวัตกรรมเด่น

	 ๑.		นวตักรรม	“มหานคร	๒	หนอง	๑	บงึดรเวยีง”	เปน็สดุยอดนวตักรรม
ทีป่ระสบผลสำาเรจ็ในการตอ่ยอดองคค์วามรู	้TO	BE	NUMBER	ONE		และขยาย
เครอืขา่ย	ระหวา่ง	หนองบวัลำาภ	ูหนองคาย	บงึกาฬ	อดุรธาน	ีและโรงเรยีนมธัยม
สีสัดตะนาด	นครเวียงจันท์	สปป.ลาว
	 ๒.		นวัตกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 สร้างสรรค์เป็นข้อบัญญัติ	
งบประมาณประจำาป	ี	ผลลพัธช์มุชนกดุเตา่สามารถแกป้ญัหาเกีย่วกบังบประมาณ
การดำาเนินงาน	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้ตลอดไป
											๓.		นวตักรรม		“สรา้งสขุ...ดว้ยรอยยิม้...ขจดัสิน้ยาเสพตดิ”		ในเรอืนจำา	
ผลลัพธ์มีสมาชิกเป็นผู้ต้องขังหญิง	–	ชาย	รวม	๘๑๗	คน	เป็นผลงานสร้างสรรค์
ชมรมในเรือนจำาแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก
										๔.		 นวัตกรรม	“TO	BE	NUMBER	ONE	สืบสานประเพณีบุญคูณลาน	
ข้าวเหนียว”	 ผลลัพธ์ทำาให้เยาวชนรู้จักประเพณีสู่ขวัญข้าว	 และการนวดข้าว	
เอาฤกษ์เอาชัย	ตลอดจนประเพณีฮีตสิบสอง	คองสิบสี่ของภาคอีสาน	ที่มีมาแต่
โบราณกาล

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

 ร�งวัล TO BE NUMBER ONE 
	 -		 สมาชกิTO	BE	NUMBER	ONE	จากโรงเรยีนคำาแสนวทิยาสรรค	์ได้

รับรางวัล	ชนะเลิศ	การประกวด	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	
ระดับประเทศ	ใน	ปี	๒๕๕๓

	 -		 จังหวัดหนองบัวลำ�ภูพร้อมขึ้นสู่ กลุ่มรักษ�ม�ตรฐ�นพร้อม
เป็นต้นแบบจังหวัดเพชร 

 ผลลัพธ์ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE
	 ๑๐	 ปี	 แห่งการพัฒนากิจกรรมการดำาเนินงานอย่างหลากหลาย		
ต่อเนื่อง		เป็นระบบตามยุทธศาสตร์จังหวัด	“สามบวกหนึ่ง”	และ	Road	Map	
มุ่งสู่จังหวัดต้นแบบระดับเพชร	ทำาให้เกิดผลงานที่เด่นชัด		ดังนี้
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	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ ก�รรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำ�นึกและสร้�งกระแส

นิยมที่เอื้อต่อก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด อย่�งต่อเนื่อง ได้แก่	

การรณรงค์ในงานกาชาดหนองบัวลำาภู	 การประกวดวงดนตรี	 การเข้า	 Camp	

TO	BE	NUMBER	ONE	การประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์	วิทยุ,	E	–	mail,	

Website	และ	facebook	จังหวัดกำาหนดให้วันที่	๒๓	มกราคม	ของทุกปีเป็น

วัน	TO	BE	NUMBER	ONE	ของจังหวัด		ผลลัพธ์ทำาให้เยาวชนอายุ	๖	–	๒๔	ปี	

เป็นสมาชิกครบ	๑๐๐	%

	 ยทุธศ�สตรท์ี ่๒  ก�รสร�้งเสรมิภมูคิุม้กนัท�งจติใหแ้กเ่ย�วชนในชมุชน  

มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา		และในชุมชน			

ครบ	๑๐๐	%	ไดด้ำาเนนิงานตามโครงการใครตดิยายกมอืขึน้	มผีลการบำาบดัรกัษา

แบบสมัครใจ	และบังคับบำาบัด	ทุกคนได้รับการบำาบัดและเยี่ยมครบตามเกณฑ์		

๑๐๐	%	สามารถประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

 ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ ก�รขย�ยและพัฒน�เครือข่�ยเพื่อก�รป้องกันและ

แก้ไขปัญห�ย�เสพติด จังหวัดหนองบัวลำาภู	ได้รับเชิญเป็นวิทยากร	เป็นพี่เลี้ยง

ที่ปรึกษา	ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชมรมต่างๆ	ทั้งในและต่างจังหวัด	

	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๔ ก�รพัฒน�จังหวัดเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้สู่ 

TO BE NUMBER ONE แบบยัง่ยนืและพอเพยีง	อาท	ิ	มกีารวจิยัและประเมนิผล

รูปแบบการดำาเนินงานโครงการ		TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดหนองบัวลำาภู	

ปี	 ๒๕๕๖	 มีกระบวนการจัดการความรู้	 (KM)	 ประชุมติดตามความก้าวหน้า	

รบัฟงัปญัหาอปุสรรค		โดยบรูณาการรว่มกบัการประชมุ	ศนูยต์อ่สูเ้อาชนะปญัหา	

ยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำาภู	ทุกเดือน	และตรวจเย่ียม	และให้กำาลังใจผู้ปฏิบัติงาน

ในพื้นที่

	 ผลสรุปจากการวิเคราะห์	 สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว	 หนองบัวลำาภูได้

องค์ความรู้การดำาเนินงานใหม่แบบ	 “NUMBER	ONE	 NONGBUALAMPHU	

MODEL”
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	 …N		คือ	 NETWORK		ยึดการทำางานแบบเครือข่าย		

	 ...U		คือ	 UNITY	ยึดการดำาเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน

	 ...M	คือ	 MEMBER		สมาชกิและเยาวชนมสีว่นสำาคญัในการขบัเคลือ่น

กิจกรรม

	 …B		คือ	 BEHAVIOR		พฤตกิรรมของผูบ้รหิาร		ผูป้ฏบิตังิานและสมาชกิ

ทุกคนมีเป้าหมายตรงกัน		คือ	มุ่งมั่นให้จังหวัดหนองบัวลำาภูเป็นจังหวัดต้นแบบ

ระดับเพชร

	 …E		คือ		EMOTION		ทกุคนมคีวามรูส้กึทีด่	ีมคีวามสขุเมือ่ไดม้สีว่นรว่ม

ในโครงการ	TO	BE		NUMBER		ONE

	 …R		คือ	 RELATIONSHIP	 สัมพันธภาพ	 มิตรภาพที่ดีระหว่างภาครัฐ	

เอกชน	และประชาชน	ทำาให้เกิดการเชื่อมร้อยกิจกรรม

	 …ONE	 คือ	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป็นจุดรวมใจที่	

ชาวหนองบัวลำาภูรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ...NONGBUALAMPHU	 คือ	 “จังหวัดหนองบัวลำาภูทูบีนัมเบอร์วัน	

ระดับเพชร”

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

	 ...ต่อสมาชิก	 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ห่างไกลยาเสพติด		

มีความภูมิใจในตนเอง	 รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า	 นักเรียน	 สามารถสอบเรียนต่อ

ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น	๖	%

	 …ต่อจังหวัด	ทำาให้จังหวัดหนองบัวลำาภูมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ

	 ...ตอ่บคุลากร	เกดิเครอืขา่ยสมาคมกลัยาณมติร	TO	BE	NUMBER	ONE	

ทั่วประเทศ
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ ๓ ประก�ร  

	 ...ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำาภูให้ความสำาคัญ

	 ...ผู้นำาทุกภาคส่วนและผู้ปฏิบัติทุกระดับ		ให้การสนับสนุนและร่วมมือ

เป็นอย่างดี

	 ...เด็กและเยาวชน	เป็นพลังขับเคลื่อนโครงการ	“เด็กนำา	ผู้ใหญ่หนุน”

	 พวกเร�ช�วหนองบัวลำ�ภู TO BE NUMBER ONE  จะร่วมกันส�น

พระปณิธ�นในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ� สิริวัฒน�พรรณวดี  

เพื่อพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นให้คว�มต่อเนื่องและยั่งยืน สู่เป้�หม�ยจังหวัด

ต้นแบบระดับสูงสุดต่อไป
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นโยบายแนวทาง และหลักการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE	

	 การดำาเนนิงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในทลูกระหมอ่มหญงิ	
อบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวดี	ของจงัหวดัอบุลราชธานี	เริม่ดำาเนนิการ	
มาตั้งแต่	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๔๖	 “มุ่งเน้นไปที่เยาวชนเป็นหลัก”	 ใช้แนวทาง	
และหลักการดำาเนินงาน	 คือ	 “ดำาเนินกิจกรรมโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน”		
โดยความรว่มมอืจากทกุภาคสว่น		รวมทัง้ภาคประชาชนและเอกชน		มกีารกำาหนด
นโยบาย	 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด	 คือ	 แนวทางการแก้ไขปัญหาอบายมุขและ	
ยาเสพตดิ	(โครงการสีเ่สาหลกั)	กำาหนดให	้	บา้น	วดั	โรงเรยีน	และสถานทีร่าชการ
ปลอดเหล้า	 และอบายมุข	 พร้อมทั้งมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานระดับจังหวัด
จนถงึระดบัอำาเภอ		มกีารดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง		โดยดำาเนนิงานเฝา้ระวงัและ
ปอ้งกนัปญัหายาเสพตดิในพืน้ที่	มกีารบรูณาการงบประมาณจากหนว่ยงานตา่งๆ		
เพือ่การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพืน้ที่		เนน้หนกัการดำาเนนิงานในเชงิ
ป้องกัน		มีการรับสมัครสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา	ชุมชน	
และสถานประกอบการ	 	 การสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงาน/ชุมชน	 จัดตั้งชมรม		
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในแต่ละสังกัด	 เพื่อดำาเนินกิจกรรมให้ต่อเนื่องและ	
มีคุณภาพ	พร้อมทั้งการบำาบัดผู้ติดสารเสพติดให้แก่สมาชิก	 และมีการวางแผน
การดแูลชว่ยเหลอืเรือ่งการบำาบดัรกัษา	โดยทมีสหวชิาชพี	ตามวตัถปุระสงคส์งูสดุ		
คอื	การลดอตัราการเสพ/ตดิยาเสพตดิ	พรอ้มทัง้ใหก้ารชว่ยเหลอืเพือ่การกลบัไป
เปน็คนดขีองสงัคม	ในกลุม่เดก็และเยาวชน	ของจงัหวดัอบุลราชธาน	ีและหนทาง
ที่จะบรรลุเป้าหมาย		มีองค์ประกอบ	๓	ประการ	ประกอบด้วย

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นแบบระดับทอง)
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	 ประก�รที่ ๑			ยุทธศาสตร์	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 การดำาเนินงาน
ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน
	 ประก�รที่ ๒			มีองค์กรที่มีการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับจังหวัด
จนถึงระดับพื้นที่	 ที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ	 โดยการสนับสนุนด้านการ	
มอบอำานาจและงบประมาณอย่างเพียงพอ
 ประก�รที่ ๓  แนวทางการดำาเนินงานได้รับการแปลงไปสู่การปฏิบัติ
อย่างแท้จริง

 หลักก�รดำ�เนินง�น
	 ยดึวยัรุน่และเยาวชนเปน็ศนูยก์ลาง	โดยสง่เสรมิการแสดงความสามารถ	
กล้าคิด	 กล้าทำา	 กล้าแสดงออก	 โดยเพิ่มทักษะชีวิตให้แก่เยาวชน	 เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติด

เป้าหมาย

	 เยาวชนกลุ่มอายุ	 ๑๐-๒๔	ปี	 ในสถานศึกษา	 สถานประกอบการและ
ชุมชน	จาก	๒๕	อำาเภอ

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อสร้างกระแสนิยม	และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต	ให้แก่เยาวชน
	 ๒.	เพือ่พฒันาศกัยภาพเยาวชน	โดยสรา้งคณุคา่ในตนเองและเพิม่ทกัษะ
ชีวิตให้แก่เยาวชน
	 ๓.	เพือ่สนบัสนนุการจดักจิกรรมเชงิสรา้งสรรค	์โดยเยาวชนเพือ่เยาวชน	
อาทิ	เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 ๔.	เพื่อปรับทัศนคติและสร้างการยอมรับของผู้มีปัญหายาเสพติดให้
กลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
	 ๕.	เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา	

ยาเสพติดให้แก่ประชาชนและเยาวชนทั่วไป
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วธิกีารดำาเนนิงานโครงการ TO BE NUMBER ONE การแปลงนโยบาย

สู่การปฏิบัติ

	 ๑)		จดัทำาคำาสัง่การดำาเนนิงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จงัหวดั

อุบลราชธานี	 ในระดับจังหวัดและระดับอำาเภอ	 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

ประธานและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ

	 ๒)		จัดทำาคำาสั่งคณะทำางานเพื่อเตรียมการประกวดในโครงการ	TO	BE	

NUMBER	ONE	ทัง้	๔	ประเภทหลกั	ไดแ้ก	่ชมุชน	สถานศกึษา	สถานประกอบการ		

และ	จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE

	 ๓)		จัดประชุมคณะทำางาน	ในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ระดับ	

จังหวัด	 พร้อมการติดตามการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		

เดือนละ	๑	ครั้ง	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำาเนินงาน

	 ๔)		จัดประชุมเพื่อ	 มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำาเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเครือข่ายส่วนราชการ	 หน่วยงาน	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง	โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

ประธาน	 มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๕)			การจัดทำาแผนงาน	 งบประมาณ	 แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน	

ในจังหวัดอุบลราชธานี

	 ๖)			การจดัหาและสนบัสนนุงบประมาณในการทำากจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง	

	 ๗)	 จัดประกวดกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ในทุกประเภทและ

ทุกระดับ

	 ๘)	 มีการขยายเครือข่ายชมรมต้นแบบ	 ไปสู่ชมรมอื่นเพื่อให้เกิด	

การพัฒนาและเกิดความต่อเนื่องการบูรณาการการดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	

NUMBER	ONE	โดยการแสดงเจตจำานงอย่างเข้มข้น
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	 จังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการความร่วมมือทั้งในด้านกำาลังคน		

งบประมาณ	 ในการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มข้น		

โดยการแสดงเจตจำานง	 ร่วมกันระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี	 สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน	ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธาน	ี และ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	 ซึ่งมีข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา	 จำานวน	๕๓๖	คนและนักเรียน	๙,๕๙๓	คนรวมทั้งสิ้น	

๑๐,๑๒๙	 คนร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามแสดงเจตจำานง

ในการพัฒนาโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE			อย่างเข้มข้นในครั้งนี้								

นวัตกรรมเด่น

	 ๑. โครงก�รเย�วชนคน้ห�คว�มด ี๘๔ คว�มด ีถว�ย ๘๔ ป ีพอ่หลวง 

จากสมาชกิ	TO	BENUMBER	ONE		เพือ่เปน็ตวัอยา่ง	โดยคน้หาคณุงามความดใีน

โรงเรียน	๕	ประเภท	และได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ	จำานวน	๑๖๕	คน	

	 ๒.	 โครงการพัฒนาอำาเภอ/ตำาบล/ชุมชนต้นแบบTO	 BE	 NUMBER	

ONE		จังหวัดอุบลราชธานีมีการสร้างแกนนำาในทุกระดับ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	

ในส่วนของราชการมี	๘๐	คน	แกนนำาในหมู่บ้านจำานวน	๓๐๐	คน	มีการบรรจุ

แผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ร้อยละ	 ๙๐		

มีการติดตามและประเมินผลทุกปี

	 ๓.	 โครงการอนรุกัษว์ฒันธรรม	ละครหุน่	TO	BE	NUMBER	ONE			โดย

ใช้ละครหุ่นสายไปแสดงในที่ต่างๆ	โดยมีเนื้อหาเพื่อการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	

	 ๔.		โครงการเยาวชน	TO	BE	NUMBER	ONE	อาสา...พัฒนาท้องถิ่น		

มีเยาวชน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จำานวน	 ๓,๓๒๒	 คน	 ได้เป็นอาสาสมัคร

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากปัญหาที่พบใน

ท้องถิ่น	เกิดการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น	มีการรวมกลุ่มและ

ขยายเครือข่ายการดำาเนินงานไปสู่หมู่บ้านอื่น	เกิด		FACEBOOK	กลุ่มโครงการ

เยาวชน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 อาสา...พัฒนาท้องถิ่น	 ในการติดต่อสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์
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	 ๕.		โครงการ	ศนูยค์ณุธรรมนำาใจ	TO	BE	NUMBER	ONE		วดัปา่ดงใหญ่

วงัออ้	โดยสรา้งกรอบแนวคดิปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	ตลอดจนปญัหา

ความยากจนในชมุชน	โดยการยดึเอาสถาบนัหลกัในชมุชน	คอื	บา้น	(ครอบครวั)	

วัด	 โรงเรียน	 (รัฐ)	 ซึ่งทั้ง	 ๓	 สถาบันหลักต้องมีการเกื้อกูล	 ภายใต้ยุทธศาสตร์		

“ช่วยไม่ให้ล้ม	 ดีกว่าก้มลงไปช่วย”	 ส่งผลให้มีเครือข่ายเยาวชนอาสา	 ๕๑		

เครือข่าย	และศูนย์กลางในการพัฒนาเยาวชนของทุกภาคส่วน

	 ๖.		หมูบ่า้นจดัการสขุภาพ	มติเิดก็เยาวชนคนสำาคญั	เสรมิสรา้ง	TO	BE	

NUMBER	ONE	ให้ก้าวไกล

	 ปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	 พบว่า	 มีแนวโน้ม	

เพิ่มมากยิ่งขึ้น	 ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และชุมชน	 อย่าง

รุนแรง	จากข้อมูลพบปัญหาตามระดับความรุนแรงเรียงจากมากไปหาน้อย	ดังนี้		

ดื่มเหล้า	 สูบบุหรี่	 ติดเกมส์	 ลอกการบ้านเพื่อน	 มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร			

ดูสื่อโป๊	ออกโรงเรียนกลางคัน	การพนัน	พบสารเสพติดในสถานศึกษา	แม้ว่าจะ

พยายามแก้ไขปัญหาหลากหลายวิธีแล้วก็ตาม	 แต่ปัญหาก็ยังคงอยู่	 โดยสาเหตุ

รากเหง้ามาจากครอบครัวและชุมชนเป็นหลัก	 ซึ่งควรเริ่มแก้ไขปัญหาตั้งแต่

ระดับครอบครัว	และชุมชนเป็นฐาน	 เพราะปัญหาเยาวชนไม่ใช่ปัญหาที่มาจาก

สาเหตปุจัจยัเดีย่ว	แตเ่ปน็หลายปจัจยั	ดงันัน้การแกไ้ขปญัหาจำาเปน็ตอ้งแกแ้บบ

บรูณาการ	และหนว่ยรวมทีเ่ปน็จดุศนูยร์วมทีใ่กลช้ดิครอบครวัมากทีส่ดุคอื	ชมุชน	

	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ได้ดำาเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพมิติเด็กและ

เยาวชน	 นำาปัญหาเด็กและเยาวชนมาแก้ไขแบบบูรณาการ	 โดยใช้หน่วยรวมที่

เปน็จดุศนูยก์ลางทีใ่กลช้ดิครอบครวัมากทีส่ดุ	คอืชมุชน	โดยใชเ้ยาวชนดำาเนนิงาน	

ตามกระบวนการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ	 ประกอบด้วยกลไกการขับเคลื่อน		

๖	ขั้นตอน	ดังนี้
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 	๑.	การมสีว่นรว่ม		เปน็การสำารวจทนุทางสงัคม	และสภาพปญัหาตา่งๆ
ในชุมชน	โดยเฉพาะปัญหาในมิติเด็กและเยาวชนโดยสมาชิก	TO	BE	NUMBER	
ONE	เช่น	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาเกม		ปัญหาครอบครัว	
	 ๒.	 การจัดทำาแผนชุมชน	 เพื่อการแก้ปัญหาในชุมชน	 โดยสมาชิก		
TO	BE	NUMBER	ONE	และผูใ้หญใ่จดทีัง้หลาย	ตามหลกั	“เดก็นำา	ผูใ้หญห่นนุ”		
	 ๓.		การจัดทำางบประมาณ	สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ในชุมชน	
ดำาเนินการตามแผนชุมชนที่ได้กำาหนดไว้และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานราชการต่างๆ	และภาคเอกชน
	 ๔.	 การดำาเนินงาน	 ดำาเนินการตามแผนที่จัดทำา	 และจะต้องมีการ
ประเมินผลการดำาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
	 ๕.	 การประเมินผล	 โดยจะมีการประเมินผลตั้งแต่ขั้นตอนแรก	 จนถึง	
ขั้นตอนสุดท้ายว่าได้ดำาเนินการตามที่เตรียมการไว้หรือไม่อย่างไร	
	 ๖.		ผลลพัธ	์	สามารถแกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชนไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม	
หรอือยา่งนอ้ยตอ้งมรีะบบเฝา้ระวงัปญัหาเดก็และเยาวชนในชมุชนเกดิขึน้	มกีาร
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน	 และหากทำาได้ก็จะยก
ระดับหมู่บ้านจัดการสุขภาพชุมชน	มิติเด็กและเยาวชนคนสำาคัญ	สร้าง	TO	BE	
NUMBER	ONE	 ให้ก้าวไกล	 เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเด็กและเยาวชนให้ชุมชน	
และหมู่บ้านต่อไป
	 ซึง่จากการดำาเนนิงานดงักลา่ว	ทำาใหเ้กดิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ	TO	BE	
NUMBER	ONE	ต้นแบบมิติเด็กและเยาวชนเชิงคุณภาพ	แบบบูรณาการ	เชื่อม
โยง	และหลากหลาย	อาทิ	
	 -		 หมู่บ้าน	 “ถนนสายวัฒนธรรม”	 มีการจัดถนนสายวิถีชีวิตดั้งเดิม	

ตามฮีต	 ๑๒	 คอง	 ๑๔	 ของคนอีสาน	 ประกอบด้วย	 การทำาบุญ
ตักบาตรในตอนเช้า	 การถ่ายทอดภูมิปัญญา	 ของ	 ปราชญ์	 ผู้สูง
อายุในหมู่บ้าน	ถึง	คอง	๑๔	ในการดำารงชีวิตที่สงบสุข	เพื่อให้เด็ก
และเยาวชน	 ได้เรียนรู้วัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาชาวบ้าน	 เพื่อความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	ทั้งกายใจ	สังคม	และสติปัญญา	
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	 -		 หมูบ่า้น	“แมช่วนพอ่สอนลกู	ปลกูจติสำานกึ”	พอ่แมเ่ปน็พืน้ฐานของ

ครอบครวั	การใหพ้อ่แม	่สรา้งจติสำานกึโดยใชก้ารเลา่นทิาน	สอนใจ		

ก่อนนอน	 เพื่อบ่มเพาะ	 ขัดเกลา	 เด็ก	 ๆและเยาวชนให้เป็นคนดี

ในสังคมที่เกิดในหมู่บ้าน	 รวมทั้งการใช้เพลงกล่อมเด็ก	 ตามสมัย

โบราณ	สร้างความผูกพัน	ความเป็นแม่ลูก	

	 -			หมู่บ้าน	 “ละครเร่	 ป้องกันเอดส์และยาเสพติด”	 โดยเครือข่าย

สมาชิก	 TO	 BE	 NUMBERONE	 ได้มีแนวคิดการจัดทำาสื่อเพื่อ

รณรงคป์อ้งกนัโรคเอดส์	และยาเสพตดิในชมุชน	เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดต้ระหนกัถงึปญัหาความสำาคญั	สือ่ทีใ่ชใ้นปจัจบุนัเปน็สือ่ไมค่อ่ย

มีชีวิต	ชีวา	และเข้าถึงประชาชนอย่างลึกซึ้ง	 ได้น้อย	จึงได้จัดทำา

ละครเร่	ใช้สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ไปแสดงตามที่ต่างๆ		

เชน่	ตลาด	ศาลากลางบา้น	งานบญุ	งานมหรสพตา่งๆ		ไดร้บัความ

สนใจเป็นอย่างมาก	 ทั้งให้เกิดกระแสการรณรงค์การป้องกันโรค

เอดส์และยาเสพติดได้อย่างดียิ่ง	

	 -		 หมู่บ้านจัดการสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี	 สู่หมู่บ้านตัวอย่าง

ด้านสาธารณสุข	แขวงจำาปาสัก	แกนนำา	TO	BE	NUMBER	ONE	

จังหวัดอุบลราชธานี	 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อร่วมพัฒนา

หมูบ่า้น	ชมุชน	โดยใชก้ระบวนการกฬีาเพือ่มติรภาพ	สรา้งสขุภาพ

สร้างความเข้มแข็งและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนหมู่บ้าน	 และ	

สนับสนุนวิชาการแลกเปลี่ยน	 ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนารองรับ	

ประชาคมอาเซียน	

	 -		 หมู่บ้านจัดการสุขภาพ	TO	BE	NUMBER	ONE	มิติเด็กเยาวชน	

มุ่งสู่วิถีประชาคมอาเซี่ยน	การดำาเนินงานตาม	นวัตกรรมหมู่บ้าน

จัดการสุขภาพ	TO	BE	NUMBER	ONE	มิติเด็กเยาวชนคนสำาคัญ	

สร้าง	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ให้ก้าวไกล	 	 ดำาเนินการได้ผล	
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ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในระดับหนึ่ง	 จำาเป็นต้องพัฒนาอย่าง	

ต่อเนื่อง	 และต่อยอดจุดเน้นให้เกิดความยั่งยืน	 ความต่อเนื่องที่

ต้องพัฒนาหมู่บ้าน	 ชุมชนอื่นๆ	 ที่ยังไม่ได้ยกระดับเป็นหมู่บ้าน

จัดการสุขภาพ	TO	BE	NUMBER	ONE	มิติเด็กเยาวชนคนสำาคัญ		

สร้าง	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้ก้าวไกล	ให้ครอบคลุมเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น	ตามสถานการณ์ปัญหาในชุมชน

ความภาคภูมิใจในการดำาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

	 จากการดำาเนินงานที่มีความมุ่งมั่น	 และผนึกกำาลังทุกภาคส่วน	 ทำาให้

จังหวัดอุบลราชธานี	 ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน	

ราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	องค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		

ได้เสด็จเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ	 และสมาชิก	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	 ในงานมหกรรมรวมพลคน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จังหวัด

อุบลราชธานี	๓	ครั้ง		

	 นอกจากนีส้มาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	ยงัไดร้บัรางวลัตา่งๆ	ทัง้ระดบั

ภาคและประเทศมากมาย	และทีส่ำาคญัจากผลการดำาเนนิงาน	TO	BE	NUMBER	

ONE	 ของจังหวัดและชมรม	 ทำาให้ได้รับรางวัลต้นแบบประเภทต่างๆ	 ดังนี้			

	 ๑.		รางวัลจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบระดับทอง

						 ๒.	 โรงเรียนปทุมพิทยาคม	 รางวัลชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE			

ในสถานศึกษา	กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน	
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

	 การดำาเนนิงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานประกอบการ	

มีข้อจำากัดในการได้รับความร่วมมือ	 จากผู้ประกอบการซึ่งขาดความตระหนัก	

และไม่เห็นความสำาคัญของการดำาเนินโครงการ	 เพราะมองว่าการดำาเนินงาน

โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	อาจจะส่งผลกระทบต่อเวลาการทำางานของ

พนักงาน	และไม่เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิต	และผลกำาไรของสถานประกอบการ

	 แนวทางการแก้ไข	 โดยการประสานเครือข่ายและส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง	 ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 สร้างแรงจูงใจ	 และทัศนคติเชิงบวกต่อ

การดำาเนนิงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพือ่ใหเ้ลง็เหน็ความสำาคญัและ	

เข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น		

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ 

	 เยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีปัญหาในด้านต่างๆ	 ได้รับการดูแล

และแก้ไขอย่างถูกต้อง	 มีการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	 โดยให้

เยาวชนมสีว่นรว่มในการดำาเนนิงานทกุขัน้ตอน	และเปดิโอกาสใหแ้สดงความคดิ

เหน็ในเวทตีา่งๆ	ในระดบัจงัหวดั	ภาค	และประเทศ		และเปน็การคน้หาศกัยภาพ

ของเยาวชน	 ก่อให้เกิดจิตอาสาในโครงการต่างๆ	 มากมาย	 ส่งผลให้ปัญหาเด็ก

และเยาวชน	ของจงัหวดัอบุลราชธาน	ีไดร้บัการแกไ้ข	โดยใชก้ลไกหมูบ่า้นจดัการ

สุขภาพ	ซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน	และดำาเนินการโดยสมาชิก	 TO	BE	

NUMBER	ONE																								
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นโยบาย แนวทาง และหลักการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE

	 จงัหวดักำาแพงเพชร	ไดก้ำาหนดนโยบายการดำาเนนิงานโครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๕	จนถึงปัจจุบัน	โดยมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่ง
เปน็กลุม่เสีย่งในการใชส้ารเสพตดิ	ใหม้ภีมูคิุม้กนัทางจติใจ		สง่เสรมิการแสดงออก
ในทางที่เหมาะสม	เป็นที่ยอมรับ	และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	ส่งเสริมการ
จดัตัง้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ใหเ้ปน็สถานทีใ่นการดำาเนนิงานของสมาชกิ	
ครอบคลุมในสถานศึกษา	สถานประกอบการ	และชุมชน	จัดตั้ง	และพัฒนาศูนย์
เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	(TO	BE	NUMBER	ONE	FRIEND	CORNER)	
ภายใต้แนวทางการให้บริการปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ปัญหา	 และพัฒนา	 EQ		
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำาปรึกษา	 ฝึกทักษะแก้ไขปัญหา	 และพัฒนา	 EQ		
แกเ่ยาวชน	รวมทัง้การพฒันาเครอืขา่ยใหม้คีวามเขม้แขง็	จงัหวดั	TO	BE	NUMBER	
ONE	 กำาแพงเพชร	 ดำาเนินงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มาตั้งแต่ปี		
พ.ศ.	๒๕๔๖	ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน	ตลอดระยะเวลา	๑๒	ปี	เกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพ	 ใช้พลังความสามารถ	 ความทุ่มเท	 ทั้งด้านความ
คิดพลังกายใจ	 และงบประมาณ	 โดยใช้ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานโครงการฯ		
เปน็เครือ่งมอืในการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในเดก็และเยาวชน		
อย่างต่อเนื่องมาตลอด	 มีการพัฒนางานของชมรมทุกประเภทอย่างเข้มแข็ง		
เพือ่เปน็ชมรมตน้แบบ	และศนูยแ์ลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่งยัง่ยนื	และเพือ่ใหส้มาชกิ
ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มีกิจกรรมร่วมกัน	 ตลอดจน	 ได้มีการรณรงค	์

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE

จังหวัดกำาแพงเพชร

(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ ๑)
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เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	 ให้ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของ
การสูบบุหรี่	 ดื่มสุรา	 การทะเลาะวิวาทและปัญหาอื่นๆ	 ที่พบในกลุ่มเยาวชน		
ไม่เน้นเฉพาะปัญหายาเสพติดเพียงอย่างเดียว

	 ผูว้า่ราชการจงัหวดักำาแพงเพชรกำาหนดเปน็นโยบาย	ใหห้นว่ยงานภาครฐั			
เอกชน	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่		และภาคประชาชน	บรูณาการการดำาเนนิงาน	
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน	 โดยนำาแนวทาง
การดำาเนินงานตาม	 ๓	 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข	
ปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน	
ราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	มาเป็นเครื่องมือในการดำาเนินงาน		ดังนี้

 ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		มีกิจกรรมดำาเนินการดังนี้
	 -	 เยาวชนอายุ	๑๐	–	๒๔	ปี	เป็นสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE		

คิดเป็นร้อยละ	๙๘
	 -	 กำาหนดใหว้นัที	่	๒๖		มถินุายนของทกุป	ี	เปน็วนั		TO	BE	NUMBER	ONE			

เพื่อให้สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ของจังหวัดกำาแพงเพชร
ได้รวมตัวกันทำากิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

	 -	 รณรงคต์ดิปา้ยประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ	ทกุหนว่ยงาน	และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง

	 -	 สมาชิก	 ประชาชน	 และบุคลากรทุกหน่วยงานใส่เสื้อTO	 BE	
NUMBER	ONE	ทุกวันพฤหัสบดี	เพื่อแสดงพลังและสร้างกระแส
ในทุกสัปดาห์	 เกิดกระแสและความร่วมมือการรณรงค์ต่อต้าน	
ยาเสพติดอย่างกว้างขวางทั้งจังหวัด
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	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๒	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน		
มีกิจกรรมดำาเนินการดังนี้
	 -	 จัดค่ายอบรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 DANCERCISE	 CAMP		

เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถ	กล้าคิด	กล้าแสดงออก	และ	
ช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจแก่สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	

	 -	 สง่เยาวชนจงัหวดักำาแพงเพชร	เขา้รว่มกจิกรรมคา่ยพฒันาสมาชกิ	
TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่ง	มาตลอดรวม	๑๒	รุ่น			
ณ	เดอะไพน์	รีสอร์ท	จ.ปทุมธานี	

	 -	 จัดกิจกรรมค่ายฯ	“The	Hero	To	Be	Number	One	Camp”	
โดยดำาเนนิการจดัไปแลว้จำานวน	๒	รุน่	(๑๖๐	คน)	และไดว้างแผน
จัดค่ายเป็นประจำาทุกปี

	 -	 จัดอบรมแกนนำาอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ทัง้หมด	๓	รุน่	พรอ้มสนบัสนนุใหแ้กนนำาฯ	ไปดำาเนนิการจดัตัง้ศนูย์
เพื่อนใจฯ	ในโรงเรียนของตนเอง	ปัจจุบันมีศูนย์เพื่อนใจฯ	ที่มีการ
ดำาเนินงานอย่างมีคุณภาพจำานวน	๓๒	แห่ง	ครอบคลุมทุกอำาเภอ

 ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด		มีกิจกรรมดำาเนินการดังนี้
	 -	 สนบัสนนุใหม้กีารจดัตัง้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ครอบคลมุ

ทั้ง	๓	ประเภท	
	 -	 ขยายและพฒันาเครอืขา่ยชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	สูเ่รอืนจำา

กลางจงัหวดักำาแพงเพชร		สถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน
จังหวัดกำาแพงเพชร		สำานักงานคุมประพฤติจังหวัดกำาแพงเพชร	

	 -	 ขยายและพัฒนาเครือข่ายชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่สถาน
ศึกษาระดับอาชีวศึกษา	–	อุดมศึกษา
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	 -	 สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ศึกษา	
ดูงานชมรม	TO		BE	NUMBER	ONE	นอกจังหวัด	เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	 ในจังหวัด
กำาแพงเพชร	อย่างยั่งยืน

	เป้าหมาย

	 กลุ่มเป้าหมายหลัก	 วัยรุ่นและเยาวชนอายุ		๖	–	๒๔		ปี

	 กลุ่มเป้าหมายรอง	 ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม

เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

	 ๒.	เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่น

และภาคภูมิใจในตนเอง

	 ๓.	เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ

สนับสนุนของสังคม

	 ๔.	เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	

ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป

วิธีการดำาเนินงาน

	 จังหวัดกำาแพงเพชร	 เน้นกระบวนการสร้างเครือข่าย	 จัดกิจกรรม		

ทำางานเชิงรุก	 บูรณาการงานให้สอดคล้องกับโครงการของหน่วยงาน	 องค์กร

ต่างๆ	โดย	

	 ๑.		สรา้งกลไกการขบัเคลือ่นโครงการทัง้ในระดบัจงัหวดั	องคก์ร	ชมุชน		

ผ่านคณะกรรมการและคณะทำางานต่างๆ	 ที่ประกอบด้วยหน่วยงานจาก	

ทุกภาคส่วน	
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	 ๒.	สร้างเครือข่ายในระดับจังหวัด	อำาเภอ	องค์กร	ชุมชน	 ใช้หลักการ

ทำางาน	เน้นเยาวชนเป็นศูนย์กลาง	และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามบริบท	

โดยใช้การจุดประกาย	ขายความคิด	ติดอาวุธทางปัญญา		

	 ๓.	จัดกิจกรรม	 ทำางานเชิงรุก	 สร้างกระบวนการ	 การมีส่วนร่วมภาค

ประชาชนเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดเวที	 สถานศึกษา	 	 หมู่บ้าน	 -	 ชุมชน		

สถานประกอบการ	 เป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหา	 ร่วมคิด	 ร่วมทำา	 เพื่อเอาชนะ

ยาเสพติด	 โดยศูนย์ประสานงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จังหวัด

กำาแพงเพชร	เป็นกลไกในการกระตุ้น	ปลุกเร้าให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม	และ

ลงพืน้ที	่ชว่ยเหลอืสนบัสนนุปญัหาทีเ่กนิขดีความสามารถของเครอืขา่ย		เนน้การ

สรา้งเครอืขา่ยสูส่ถานศกึษา		หมูบ่า้น-	ชมุชน	สถานประกอบการ	และกำาลงัขยาย

สู่เรือนจำา	สถานพินิจ	สำานักงานคุมประพฤติ

	 ๔.	การนิเทศติดตามประเมินผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 โดย

กำาหนดการนิเทศติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

	  ระดับจังหวัด นำาผลการดำาเนินงานโครงการฯ	 เสนอในการประชุม

คณะทำางานเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติด	 และการประชุมคณะกรรมการ		

TO	BE	NUMBER	ONE

	  ระดับอำ�เภอ กำาหนดแผนนิเทศติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน

โครงการฯ	ครอบคลุมทุกพื้นที่

กิจกรรมเด่น

	 ๑.	กิจกรรม	“	ทูต	TO	BE	NUMBER	ONE	สานฝันเยาวชน	”

	 จังหวัดร่วมมือกับ	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	จังหวัดกำาแพงเพชร	

(นางสาวมนีา		หว้ยสวสัดิ)์	ทีไ่ดร้บัพระราชทานรางวลั	ชนะเลศิอนัดบั	๓	ฝา่ยหญงิ		

จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี		ซึ่งเป็นเยาวชน

ต้นแบบเก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE		รุ่นที่	๓	ประจำาปี	๒๕๕๖	ดำาเนินการ	

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในโรงเรียนต่างๆ		
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ทั้งภายในจังหวัด	และจังหวัดใกล้เคียง	เป็นการจุดประกายให้กับเพื่อนเยาวชน	

โดยมีการแสดงความสามารถด้านเล่นดนตรี	ร้องเพลงร่วมกัน

	 ๒.	ร่วมกิจกรรม	 “จิบกาแฟ	 	 แชร์ความคิด”	 ซึ่งเป็นการจัดประชุม

หัวหน้าส่วนราชการ	กำาหนดเวลาเช้าวันอังคารที่	๑	และ	๓	ของทุกเดือน	โดย

มีการนำาความเคลื่อนไหวของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		เข้าไปรวมอยู่

ในประเด็นหัวข้อการพูดคุยกัน	และในการประชุมดังกล่าว	หัวหน้าส่วนราชการ		

ได้มีการนัดกันสวมเสื้อ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จังหวัดกำาแพงเพชรทุกครั้ง		

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ	อีกช่องทางหนึ่ง

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

๑.	 ศูนย์ประสานงานระดับอำาเภอ	

ยังกำาหนดสถานที่และผู้ รับ	

ผิดชอบไม่ชัดเจน

๒.	 มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

งานโครงการฯ	ทำาใหก้ารดำาเนนิ

งานไม่ต่อเนื่อง

ในปี	 ๒๕๕๗	 กำาหนดเป็นนโยบาย

ของจังหวัด	 มีแผนการให้ระดับ

อำาเภอจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ

ขอความร่วมมือผู้บริหาร	 กำาหนด

ผู้รับผิดชอบพร้อมจัดทำาแผนการ

ดำาเนินงานให้ต่อเนื่อง

ปัญห� อุปสรรค แนวท�งแก้ไข
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ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

ด้�นนโยบ�ย

	 	 เกิดนโยบายในระดับจังหวัด	 ที่ทุกหน่วยงานได้นำาไปปฏิบัติอย่าง	

ต่อเนื่อง	จริงจัง	ทำาให้เกิดการดำาเนินงานได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

ด้�นก�รมีส่วนร่วม

	 ๑.		เกิดมิติการทำางานร่วมกันของหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ	 เอกชน	

และเยาวชน	 ขึ้นอย่างแท้จริง	 โดยเกิดคณะทำางานที่ร่วมปรึกษาหารือ	 รับฟัง	

ความคิดเห็น	 ร่วมดำาเนินงานและขับเคลื่อนโครงการ	 ในทุกพื้นที่	 โดยรู้สึกถึง	

ความเป็นเจ้าของโครงการ	มีการบูรณาการ	แผนงาน	งบประมาณ		และทำางาน

ไปในแนวทางเดียวกันสามารถบูรณาการที่ร่วมกันขับเคลื่อน	 นโยบายสู่การ

ปฏิบัติอย่างจริงจัง

	 ๒.		เกดิสมัพนัธภาพทีด่	ีในระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั	ทำาใหก้ารประสาน

การทำางานในทุกด้านสะดวก	รวดเร็วมากขึ้น

	 ๓.		เกดิภาพลกัษณท์ีด่	ีเปน็ทีย่อมรบั	ไดร้บัความรว่มมอืจากหนว่ยงานอืน่	

ทั้งภาครัฐและเอกชน	

	 ๔.		องค์กรมีความพร้อมด้านบุคลากร	เช่น	สถานประกอบการที่มีการ

ดำาเนินงานโครงการ	TO		BE	NUMBER	ONE	พบว่าพนักงานมีความสุขในการ

ทำางาน	การขาดลามาสาย	ลาออกน้อยลง

	 ๕.		ไดร้บัชือ่เสยีง	จากการประกวดการแสดงความสามารถของสมาชกิ

	 ๖.		สมาชกิ	TO		BE	NUMBER	ONE	ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม	บคุคล

ทั่วไป	และเข้าร่วมกิจกรรมในวัน	TO		BE	NUMBER	ONE	วันที่	๒๖	มิถุนายน	

ของทกุป	ีเกดิการตืน่ตวัในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งกวา้งขวาง				
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความรู้และความส าเร็จในการด าเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE  
จังหวัดสุรินทร์   

 
 
 

รวมพลังสร้ำงชำติชวำลวัฒน์   สิบสองปีนักษัตร์ทรงสืบสำน 
 ชำวสุรินทร์ร่วมสนองพระปณิธำน   ปรำบภัยพำลมำรร้ำยให้แผ่นดิน 
 วำงเครือข่ำยประสำนงำนสำนควำมคิด  เพื่อพิชิตส่ิงเสพติด ให้สูญส้ิน 
 น ำควำมสุขกลับคืนสู่ชำวสุรินทร์   ท่ัวท้องถิ่นร่วมประสำนงำนก้ำวหน้ำ 
 สุรินทร์สำนสนองพระปณิธำน   บูรณำกำรผ่ำนเงินเดินสู่ทอง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร 

วิสัยทัศน์ จังหวัดก าแพงเพชรมุ่งม่ันเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานระดับเพชร ปี 2560 

พันธกิจ พัฒนาเครือข่ายชมรม  
TO BE NUMBER ONE 

สร้างความเข้มแข็งของการ
ด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจฯใน
สถานศึกษาในชุมชน และ
สถานประกอบการ 

สร้างนวัตกรรมในการ
รณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย 

วัตถุประสงค์ 
สมาชิกมีภูมิคุ้มกันทางจิต

และทักษะชีวิตในการ
ป้องกันยาเสพติด 

สมาชิกเกิดค่านิยมเป็นหนึ่ง
โดยไม่พึ่งยาเสพติด 

ขยายและพัฒนาเครือข่ายชมรม 
TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ 

ผลลัพธ ์

มีนโยบายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายใต้โครงการ TO BE 

NUMBER ONE 

เครือข่ายมีศักยภาพในการ
พัฒนาสมาชิกและน า

กระบวนการไปพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วม 

มีระบบการส่งเสริม
สนับสนนุการจัด

กิจกรรมของสมาชิก
อย่างเหมาะสม 

มีทีมแกนน าสมาชิก
ถ่ายทอดองค์ความรู้
การด าเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 

การรณรงค์ปลุกจิตส านึก
และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อ
ต่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจให้แก่เยาวชน 

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพือ่การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แผนงานหลัก 
สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต สร้างและพัฒนา
เครือข่าย 

สรา้งและพัฒนาองค์
ความรู้ TO BE 
NUMBER ONE 

แผนงาน
สนับสนนุ 

การจัดการความรู้และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการเครือข่าย 

การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและการ

สื่อสาร 

การประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย แนวทาง และหลักการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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นโยบาย แนวทาง และหลักการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE	

รวมพลังสร้างชาติชวาลวัฒน์	 	 สิบสองปีนักษัตร์ทรงสืบสาน

ชาวสุรินทร์ร่วมสนองพระปณิธาน	 	 ปราบภัยพาลมารร้ายให้แผ่นดิน

วางเครือข่ายประสานงานสานความคิด	 เพื่อพิชิตสิ่งเสพติด	ให้สูญสิ้น

นำาความสุขกลับคืนสู่ชาวสุรินทร	์ 	 ทัว่ทอ้งถิน่รว่มประสานงานกา้วหนา้

สุรินทร์สานสนองพระปณิธาน	 	 บูรณาการผ่านเงินเดินสู่ทอง

	 ตลอดระยะเวลา	๑๒	ปี	ที่จังหวัดสุรินทร์ดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	

NUMBER	 ONE	 ได้รับความสำาเร็จจาก	 ยุทธวิธีที่สำาคัญ	 คือ	 การวมพลังจาก	

ทกุภาคสว่นอยา่งบรูณาการ		ภายใตก้ารนำาของ		ผูว้า่ราชการจงัหวดัและผูบ้รหิาร

ทกุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง		โดยมจีดุมุง่หมายทีส่ำาคญั		๒	ประการ		คอื		เพือ่พฒันา

เยาวชนคนสุรินทร์ให้เป็น	“คนเก่ง		คนดี		และมีความสุข”	

	 โดยกำาหนดนโยบาย		วิสัยทัศน์		พันธกิจ		ยุทธศาสตร์		และการดำาเนิน

การตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด		ดังนี้

 นโยบ�ย	 	 :		สร้างเยาวชนคนดีศรีสุรินทร์	เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึงยาเสพติด

	 เป้�หม�ย	 :		พัฒนาเยาวชนคนสุรินทร์	 ให้เป็น	 “คนเก่ง	 คนดี	 และ

	 	 	 	 	 มีค่านิยม	

				 	 	 	 :	 เราจะดูแลเยาวชนอย่างดีที่สุด	 เพราะเยาวชนทุกคน	

	 	 	 	 	 คือ	ลูกหลานเรา”

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน โครงการ 

TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดสุรินทร์ 
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	 วิสัยทัศน์ :	 เมอืงสรุนิทรถ์ิน่สรา้งสรรค	์คุม้ครองปอ้งกนั	พฒันาศกัยภาพ
	 	 	 	 เดก็และเยาวชนใหเ้กง่ดมีสีขุ	สรา้งนวตักรรมเชงิรกุ	สูค่วาม
	 	 	 	 เป็นเลิศ		จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE

	 กลยุทธ์ก�รทำ�ง�น		เน้นเด็กสอนเด็ก		เด็กคิด	เด็กทำา	เด็กนำา	ผู้ใหญ่
หนุนยึดหลักการ	เข้าใจ	เข้าถึง	ให้โอกาส	และพัฒนาเติมเต็ม
 ก�รกำ�หนดโครงสร้�งและนโยบ�ย
	 ๑)		มคีณะกรรมการดำาเนนิงาน	รวม	๘	คณะ	ประกอบดว้ย	คณะทีป่รกึษา		
คณะกรรมการอำานวยการ	 คณะทำางานในสถานศึกษา	 คณะทำางานในชุมชน			
คณะทำางานในสถานประกอบการ	 คณะทำางานประชาสัมพันธ์โครงการ		
คณะทำางานกองทุน		คณะทำางานประเมินผล
	 ๒)		จัดทำาแผนงานโครงการ	 บูรณาการงบประมาณทุกภาคส่วน	 โดย
มีแผนเร่งด่วน	แผน	๖	เดือน	แผน	๑	ปี	๓	ปี	และ	๕	ปี	โดยแต่ละหน่วยงานนำา	
แผนงานบรรจุเข้าเป็นแผนปกติ	 ใช้ปฏิบัติการระดับจังหวัด	 ตั้งงบประมาณ	
ดำาเนินงาน		จากภาครัฐ		เอกชนครอบคลุม
	 ๓)		จัดประชุมเพ่ือกำาหนดและมอบหมาย	 โดยนำายุทธศาสตร์การ	
ดำาเนินงานไปบรรจุเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด	 หน่วยงานดำาเนินการขับเคลื่อนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	 และติดตามประเมินผลโดยคณะ
กรรมการ	 ๓	 เดือนต่อครั้ง	 คณะทำางานประชุมสรุปผลงานเป็นประจำาทุกเดือน		
นอกจากนี้	ยังมีการจัดทำาผลงานวิชาการ		เป็นรูปธรรม	ดังนี้
	 ๔)		พัฒนาและขยายเครือข่ายสมาชิกของชมรมโดยได้ขยายเครือข่าย
ไปสู่สมาชิกทาง	FACE	BOOK	TO	BE	NUMBER	ONE	SURIN	เพื่อให้สมาชิก
สามารถสบืคน้ขอ้มลู	พฒันาตนเอง	และสมาชกิสงัคมออนไลน	์มภีมูคิุม้กนัทีย่ัง่ยนื
	 ๕)		การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน	 	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ให้เป็น
ศูนย์กลางของการบูรณาการงานทุกภาคส่วน	 มีการดำาเนินงานครอบคลุม			
มเีจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบงานหลกัรว่มรบัผดิชอบชดัเจน	มกีารบรหิารจดัการในศนูย	์
TO	BE	NUMBER	ONE		เพื่อสมาชิก
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ความเข้มข้นการดำาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดสุรินทร์

 ๑. คว�มเข้มข้นปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐

	 จังหวัดสุรินทร์	 ได้เริ่มโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ตั้งแต่

ปีงบประมาณ	 ๒๕๔๖-๒๕๕๐	 โดยบูรณาการงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพตดิจงัหวดัสรุนิทร	์ไดก้ำาหนดกรอบยทุธศาสตรก์ารดำาเนนิโครงการ		

TO	BE	NUMBER	ONE	๓	ยุทธศาสตร์		คือ	ยุทธศาสตร์ที่	๑	การรณรงค์เพื่อ	

ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		

ยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน	ยุทธศาสตร์ที่	๓	การสร้างและพัฒนา	

เครือข่ายโดยการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง	 ขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง		

ในการให้ความรู้		รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

 ๒. คว�มเข้มข้นปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗

	 จังหวัดสุรินทร์จัดทำายุทธศาสตร์	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่ชัดเจน		

เพือ่ใหห้นว่ยงานภาครฐัและเอกชนสามารถนำาไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลเปน็รปูธรรมได	้		

รวมท้ังการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ		ท่ีมีอยู่ท้ังทรัพยากรบุคคล		ทรัพยากรเงิน	

โดยภารกิจหลัก	 คือ	 การพัฒนาเด็กและเยาวชน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแส

นิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 การบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	

เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในกลุม่เยาวชน	ยทุธศาสตรท์ี่	๓	การสรา้ง	

และพัฒนาเครือข่าย	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๔	 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ		

ยุทธศาสตร์ที่	๕		การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้สู่ความเป็นหนึ่ง
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ก�รแปลงนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ ๔ ขั้นตอน   
	 จังหวัดสุรินทร์มีการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ให้เป็นรูปธรรม	๔	ขั้นตอน	ดังนี้	
	 ขั้นที่	๑	การกำาหนดนโยบาย
	 โดยการประชุม		Work	shop		กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวิเคราะห์หา
จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาสพัฒนาและกำาหนดยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน	 แต่งตั้ง	
คณะกรรมการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ระดบัจงัหวดั	และประกาศใหจ้งัหวดัสรุนิทร	์		
เป็นจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	และมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	จังหวัดสุรินทร์โดยกำาหนดให้มีคณะกรรมการ	๘	ชุด
	 ขั้นที่	๒	การวางแผน
	 เมือ่รบันโยบายจากผูว้า่ราชการจงัหวดั	หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในระดบั	
พื้นที่	 และระดับจังหวัด	 จัดประชุมเพื่อวางแผนงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด		
TO	BE	NUMBER	ONE	ตน้แบบระดบัจงัหวดั	คณะกรรมการในแตล่ะชดุ	ประชมุ
ชี้แจงร่วมกันวางแผนการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร	์ TO	 BE	 NUMBER	ONE	
ของจังหวัด	 ระดับพื้นที่	 	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่	 และมีการ
ประชุมเพื่อกำาหนดแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด		
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
	 ขั้นที่	๓	การดำาเนินงานตามแผน
	 •	 ระดบัจงัหวดั		หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิงานตามแผนงานทีก่ำาหนด		
มีการประชุมสรุปผลการดำาเนินงานทุกเดือน
	 •	 ระดับพื้นที่	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินงานตามแผนงาน	 และ
รายงานผลการดำาเนินงานมาที่สำานักงานเลขานุการโครงการ
	 ขั้นที่	๔	การติดตามประเมินผล
	 มีการติดตามประเมินผล	 มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า	 ปัญหา
อุปสรรคในการดำาเนินงานของคณะกรรมการแต่ละชุด	 ในเวทีการประชุม
คณะกรรมการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทุก	 ๓	 เดือน	 และคณะกรรมการ		
ศพส.จ.สุรินทร์	ทุกเดือน		
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 กระบวนก�รทำ�ง�น ยึดพื้นที่เป็นฐานบูรณาการทุกภาคส่วนผ่านการ
นำาองค์กร	 และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของทุกภาคส่วน	 กำาหนด
เป็นนโยบายของจังหวัด	 เน้นความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยการบ่มเพาะต้นกล้า			
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 รุ่นสู่รุ่น	 ต่อยอดสู่การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
ดำาเนินงานแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน	สานต่อพระปณิธาน	อย่างเป็นระบบ	ดังนี้

วิธีดำาเนินงาน

	 ๑.	กำาหนดกลยทุธก์ารบรหิารจดัการสูค่วามสำาเรจ็ของโครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE		
	 ๒.	กำาหนดเป็นนโยบายของจังหวัด	ยึดพ้ืนท่ีเป็นฐานบูรณาการทุกภาคส่วน	
ทั้งแผนงาน	แผนเงิน	และแผนคน	
	 ๓.	บรหิารจดัการคูข่นานกบัยทุธศาสตรพ์ลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ
	 ๔.	จดัทำาคำาสัง่คณะทำางานครอบคลมุทกุภาคสว่นทัง้ภาครฐัและเอกชน	
มอบหมายภารกิจให้เจ้าภาพหลักรับผิดชอบชัดเจน	 มีโครงสร้างบริหารจัดการ	
ในแต่ละระดับ
	 ๕.	 มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจทุก	 ๓	 เดือน	 และติดตาม
ความก้าวหน้าการดำาเนินงานในเวทีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดทุกเดือน
	 ๖.	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ตลาดนัดความรู้	TO	BE	NUMBER	ONE	
พร้อมถอดบทเรียน	เพื่อวิเคราะห์ค้นหาส่วนขาด	และวางแผนพัฒนาเติมเต็ม
	 การจัดองค์กร	 ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ	 และผู้รับผิดชอบตาม
ภารกิจและบทบาท	 ที่ชัดเจน	 ควบคุมกำากับ	 ติดตามการนำานโยบายไปปฏิบัติ		
โดยการประเมินผลอย่างเข้มแข็ง	 ในที่ประชุม	คณะกรรมการ	ศพส.จ.	 สุรินทร์	
ทุกเดือน	และคณะกรรมการเฉพาะกิจทุก	๓		เดือน	
	 มอบหมายให้ผู้บริหารทุกภาคส่วน	ให้ความสำาคัญ	สนับสนุนงบประมาณ	
สรา้งผลงานตามยทุธศาสตร	์TO	BE	NUMBER	ONE		ภายใตง้บปกตขิองหนว่ยงาน		
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 โดยมีก�รดำ�เนินง�น ต�ม Road Map ดังนี้
 ระยะที่ ๑	 ปี	 ๒๕๔๖	 –	 ๒๕๔๘	 เน้นการปลุกพลังสร้างกระแส	
ดว้ยกจิกรรมทางเลอืกเชงิสรา้งสรรคใ์นรปูแบบทีห่ลากหลาย	เชน่	ประชาสมัพนัธ	์
ผ่านสื่อทุกช่องทาง	 ประกวดกิจกรรมทางเลือกเชิงสร้างสรรค์ในทุกรูปแบบ	
จัดพื้นที่เชิงบวกให้กับเยาวชนได้แสดงออกในกิจกรรมสร้างสรรค์	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่งในทุกเวที	 งานบุญประเพณี	และงานเทศกาล	
ประจำาปีของจังหวัด	 เช่น	 งานช้าง	 งานบุญเดือนสิบ	 งานสงกรานต์	 งานวัน
วาเลนไทน์		เป็นต้น
 ระยะที ่๒		ป	ี	๒๕๔๙	–	๒๕๕๓	เนน้การขยายงานเชงิรกุ	และใหท้กุภาคสว่น
มีส่วนร่วมในการดำาเนินการ	 ในชุมชน	 สถานศึกษา	 และสถานประกอบการ		
ด้วยการสร้างบ่มเพาะต้นกล้า		TO	BE	NUMBER	ONE		หรือ	TO	BE	NUMBER	
ONE	 Leader	 Team	 	 เป็นวิทยากร	 ขยายงานในสถานศึกษา	 ชุมชน	 และ	
สถานประกอบการ		ด้วยรูปแบบกิจกรรม	ดังนี้
	 -	 สร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่เข้าถึงใจเยาวชน	

เช่น	เปิดเว็ปไซต์	และ	facebook	เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์		
พร้อมคิดค้นสิ่งที่แปลกใหม่ให้เยาวชนได้คิด	วางแผนแก้ปัญหา	

	 -		 ส่งเสริมการสร้างกระแสเครือข่าย	 NA	 TO	 BE	 NUMBER	ONE		
เฝ้าระวังภัยสุขภาพในพื้นที่ทุกเรื่อง	ที่เกิดขึ้นในเยาวชน

	 -		 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนใน	
ทุกระดับ	

	 -		 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรับน้องส่งพ่ี	TO	BE	NUMBER	ONE
	 -		 อบรมเหยีย่วขา่ว	TO	BE	NUMBER	ONE		เพือ่เปน็	DJ	จดัรายการ

วิทยุผ่านสื่อวิทยุ	ชุมชน	ทั้งในระดับจังหวัด	และ	ระดับชุมชน		
  ระยะที่ ๓ 	ปี		๒๕๕๓	–	๒๕๕๔	เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้
กบัเยาวชน	ดว้ยการพฒันาทกัษะแกนนำาเยาวชนเพือ่เปน็วทิยากรขยายเครอืขา่ย	
สู่ชุมชน	ด้วยกลยุทธ์	เด็กสอนเด็ก	เด็กคิด	เด็กทำา	เด็กนำาผู้ใหญ่หนุน		เสริมสร้าง
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พัฒนาทักษะเพื่อจัดกระบวนการแก้ปัญหาเยาวชน		๓		กลุ่ม	เช่น	กลุ่มก่อนวัย

เสีย่ง	กลุม่เสีย่ง	และกลุม่เสพยาเสพตดิ	ดว้ยการเสรมิคณุธรรมนำาปญัญา		คูข่นาน

การศึกษา	เพื่อพัฒนาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	ด้วยกิจกรรม		๓		กลุ่ม	ดังนี้

 กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง เน้น  
	 -	 ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต		ค่ายธรรมะพัฒนาชีวิต
	 -	 ค่ายครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรม
	 -	 ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำา	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 LEADER	

TEAM
 กลุ่มเสพ  เน้น กิจกรรมเพื่อก�รบำ�บัดรักษ�และฟื้นฟูสมรรถภ�พ
	 -	 ค่ายบำาบัดรักษายาเสพติดแบบบูรณาการ
	 -	 ค่ายต้นกล้าคนดี	TO	BE	NUMBER	ONE
	 -	 ค่ายปรับแนวคิดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบบูรณาการ	 CBT	

(ในค่ายลูกผู้ชาย)
	 -	 สรา้งและพฒันาทมีวทิยากร	TOT		เพือ่ขยายเครอืขา่ยการดำาเนนิงาน	

ในสถานศึกษา	 สถานประกอบการ	 ชุมชน	 และจังหวัดเครือข่าย
ใกล้เคียง

	 -	 ค่ายบำาบัดตามแนวทางวิถีพุทธ	

	 กลุ่มเสพติดย�เสพติด
	 -	 เน้นการจูงใจให้เข้ารับการบำาบัดรักษาด้วยระบบสมัครใจเข้า

โครงการใครตดิยายกมอืขึน้	พรอ้มสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพชวีติ
แบบครบวงจรตามความเหมาะสม

	 -	 พัฒนาทีม	 เครือข่ายผู้ผ่านการบำาบัดรักษา	 เป็นเครือข่าย	 NA		
เฝ้าระวังภัยยาเสพติด	 และเครือข่ายเฝ้าระวังภัยสุขภาพในพื้นที่	

เพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์	๘๔		พรรษา
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	 นอกจากน้ี	ได้สร้างแกนนำาทีม	(Training	Of	Trainer)	TOTเพ่ือสนับสนุน
การดำาเนนิงานเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัเยาวชน	และตอ่ยอดแผนงานสานสายใย
เครือข่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ชุมชน	ส่งผลให้มีการจัดบริการศูนย์เพื่อนใจ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
 ระยะที่ ๔ ปี	 	 ๒๕๕๔	 –	 ๒๕๕๕	บูรณาการบริหารจัดการโครงการ
ทุกภาคส่วน	ในการขยายงานเชิงรุกสร้างนวัตกรรมใหม่
 ระยะที ่๕  ป	ี	๒๕๕๕	-๒๕๕๗		เนน้การพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์	
เพือ่วางรากฐานใหง้านโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มคีวามชดัเจน	ตอ่เนือ่ง	
พัฒนาตามลำาดับขั้น	สู่จังหวัดต้นแบบทอง
 ระยะที ่ ๖ ป	ี๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	เนน้การจดัการความรู	้แลกเปลีย่นเรยีนรู้
เพื่อพัฒนางาน	TO	BE	NUMBER	ONE		สู่จังหวัดระดับเพชร	

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ

	 ๑.		สมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จังหวัดสุรินทร์	 มีกระแสนิยม	
ในวงกวา้ง	สมคัรเปน็สมาชกิถงึมากกวา่	๙๐	%	และใหค้วามสนใจเขา้รว่มประกวด	
กิจกรรมการดำาเนินงานทุกประเภทในโครงการ
	 ๒.	 สมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จังหวัดสุรินทร์	 ได้รับรางวัล	
ในโครงการ	“TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL”	ระดับภาค	ปี	๒๕๕๔
	 ๓.		การแขง่ขนั	TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN	DANCERCISE	THAILAND		
CHAMPIONSHIP	ทีมของจังหวัดสุรินทร์	ร่วมแข่งขันระดับประเทศเป็นประจำา
ทุกปี		ปีละ	๑-๒	ทีม	
	 ๔.	 มีศูนย์	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นศูนย์กลางการประสานงาน		
การบรูณาการงานทกุภาคสว่น	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน	มกีารบรหิารจดัการ
เพือ่สมาชกิ		ดว้ยสโลแกน	“บรกิารดว้ย	TO	BE	NUMBER	ONE	Service		Mind”		
ทั้งนี้ศูนย์	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มีการดำาเนินงานโดยขึ้นตรงต่อนายแพทย์
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สาธารณสุขจังหวัด	 ทำาให้การทำางานมีความรวดเร็ว	 ฉับไว	 มีประสิทธิภาพ			
ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของ	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดสุรินทร์	

 นวัตกรรม 

	 ๑.		ขบวนการก่อการดี	TO	BE	NUMBER	ONE		โดยเยาวชนกลุ่มเสี่ยง	

กลุม่เสพยาเสพตดิ	ทีผ่า่นการบำาบดัรกัษา	ไดร้บัการฟืน้ฟแูละพฒันาคณุภาพชวีติ	

และกลับตัวเป็นคนดีของสังคม	ทำาประโยชน์เพื่อสังคม		ร่วมเป็นวิทยากรในการ

เฝ้าระวังภัยสุขภาพให้แก่เยาวชนในชุมชน	จนเป็นที่ประจักษ์ต่อคนในชุมชน

	 ๒.		TO	BE	NUMBER	ONE	MOBILE	ขยายงานเชิงรุก	แกนนำาเยาวชน

จากเครือข่ายชมรมต้นแบบ	ได้ออกรณรงค์สร้างกระแสเพื่อเผยแพร่กิจกรรมใน

โครงการฯ	 	พร้อมสร้างและพัฒนาเครือข่าย	ชมรม	ในสถานศึกษา	และชมรม	

ในชุมชนใกล้เคียง	ด้วยรถ	MOBILE

	 ๓.		โครงการ	“คืนคนดีสู่สังคม”	 โดยชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		

สวนป่ารีสอร์ท	 นำาทีมงานไปให้กำาลังใจ	 โดยเลี้ยงอาหารกลางวัน	 และสอน

อาชีพเสริม		หลักสูตร		การนวดสปา	ผู้ต้องขังในเรือนจำา		เพื่อเป็นความรู้ในการ

ประกอบอาชีพสุจริต	ให้กับผู้ต้องขัง		ที่กำาลังจะได้รับการปล่อยตัว	ได้มีความรู้		

เป็นการให้โอกาสได้ให้คนเหล่านี้ได้กลับตัว	 กลับใจเป็นคนดี	 กลับสู่สังคมและ	

ใช้ชีวิตปกติสุขได้

	 ๔.		นวัตกรรม		ความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำางาน	(Healthy		

Organization)	 เพื่อสร้างความสุขในการทำางาน	 และสมดุลของชีวิตประกอบ

ด้วย	HAPPY	BODY	สุขภาพดี		Happy	Heart		มีนำ้าใจ		เอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อ

กันและกัน		Happy		Relax		ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ	อย่างเป็นสุข		Happy	Brain		

สนุกกับการเรียนรู้		หาความรู้		พัฒนาตนเอง		Happy	Soul	ร่วมเชิดชูคุณธรรม		

Happy	Money	เนน้ยำา้เรือ่งประหยดัและอดออม		Happy	Family		พรอ้มสรา้ง

ครอบครัวที่ดี		Happy	Society		มีความรับผิดชอบต่อสังคม
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 สิ่งที่ค้นพบในโครงก�ร TO BE NUMBER ONE 

	 ๑.		เยาวชนสมาชิก	 และอาสาสมัครแกนนำาที่ เข้าร่วมกิจกรรม	

อยา่งตอ่เนือ่ง	มกีารเรยีนรูแ้ละเตบิโตขึน้	มกีารพฒันาความสามารถทีเ่หน็เดน่ชดั			
มีจิตอาสา		มีภาวะผู้นำา		มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี		มีความสัมพันธ์
ในครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้น		มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
	 ๒.	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่องค์กร	 ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับชุมชน
ที่ดีขึ้น	 มีการทำากิจกรรมร่วมกัน	 และช่วยเหลือกันมากขึ้น	 ก่อให้เกิดการรับรู้
และมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน	 ในการเข้ามาสนับสนุนเยาวชนให้มีกิจกรรม
สร้างสรรค์	ภายใต้โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มากขึ้น
	 จุดแข็งของโครงการที่สำาคัญ	 คือ	 การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ	 ที่เข้าใจและมองเห็น
ประโยชน์ที่จะเกิดกับเยาวชน	 การมียุทธศาสตร์และวิธีการดำาเนินโครงการ		
ที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา	 ธรรมชาติ	
พฤตกิรรมและความตอ้งการของเยาวชนวยัรุน่อยา่งแทจ้รงิ	ตลอดจนปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมเสีย่งตา่งๆ	ของวยัรุน่และเยาวชน	ดว้ยการสรา้งคา่นยิมใหม	่	เพือ่ใหเ้ขา
รู้สึกดีกับตัวเอง	เห็นคุณค่าของตัวเอง	มีความมั่นใจ	ภาคภูมิใจในตนเอง		รวมทั้ง
ให้โอกาส	ให้ทุกคนค้นหาตัวเอง	กล้าที่จะแสดงออกมาให้คนอื่นร่วมรับรู้		ทำาให้
เยาวชนรู้สึกเป็นบุคคลสำาคัญ	

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขทั้งหมด

 ปัญห� อุปสรรค  
	 ๑.		ผูบ้รหิารบางหนว่ยงานยงัไมใ่หค้วามสำาคญักบักจิกรรมในโครงการ
เท่าที่ควร	
	 ๒.	 ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการระดับจังหวัดเน่ืองจากใช้งบ	
จากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้
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 แนวท�งแก้ไขและพัฒน�
	 ๑.		กรมสขุภาพจติ	จดัประชมุสมัมนาผูบ้รหิารจากเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
ทุกภาคส่วน	(เน้น	๘	กระทรวงหลัก)	เพื่อปรับแนวคิดและกระบวนการทำางาน
	 ๒.		ปรับระเบียบข้อบังคับการใช้งบประมาณ	ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เอื้อ
ต่อการปฏิบัติในทั้งการบริหารจัดการระดับจังหวัดและพื้นที่	

 ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ผลสำาเร็จจากที่ได้นำาจุดแข็งของโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี			
ทั้งในระดับจังหวัด/อำาเภอ	องค์กร	สังคม	และชุมชน		
 ระดับจังหวัด/อำ�เภอ
	 -		 เกิดเป็นนโยบาย		ระดับจังหวัด/อำาเภอ
	 -	 สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างหน่วยงาน		ภาครัฐ		ประสานงานสะดวกข้ึน		
 ระดับองค์กร
	 -		 องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในการทำางาน	 เป็นที่ยอมรับและการมี	

ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น
 สังคม/ชุมชน/สม�ชิก
	 -	 สมาชกิและแกนนำา	TO	BE	NUMBER	ONE	ไดร้บัการยกยอ่ง		และ	

โอกาสที่ดีทางสังคม	 เช่น	 เป็นวิทยากร	 โอกาสในการศึกษาต่อ			
มีอาชีพ	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

	 -	 เกดิเครอืขา่ยเยาวชนแกนนำาจติอาสา	รว่มบรหิารจดัการขบัเคลือ่น
กิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	อย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง

	 -		 เกิดเยาวชนคนเก่งและดี	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 สร้างสรรค์
กจิกรรม	กลา้คดิ	กลา้ทำา	กลา้แสดงออกอยา่งมเีหตผุล	บนเวทผีูน้ำา
อย่างภาคภูมิใจ
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.		การมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี		

เป็นองค์ประธานโครงการ

	 ๒.		ผูว้า่ราชการจงัหวดั	นายอำาเภอ	ใชโ้ครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		

เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

	 ๓.		ผู้บริหารทุกระดับ	เห็นความสำาคัญในการกำาหนดนโยบายการป้องกัน	

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำาคัญของจังหวัด	 และพร้อมที่จะ	

ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ	ทั้งในระดับจังหวัด	อำาเภอ	และท้องถิ่น

	 ๔.		การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทั้ง		แผนงาน		แผนคน		เงิน		และ

ทรัพยากร

	 ๕.		การผนึกกำาลังที่เข้มแข็งจากภาคีทุกภาคส่วน

	 ๖.		การติดตาม	 กำากับงานอย่างสมำ่าเสมอ	 พร้อมขวัญกำาลังใจแก่	

คณะทำางาน
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	 จงัหวดัเพชรบรูณ	์		ไดน้อ้มนำาพระปณธิานทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตัน

ราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวด	ีในโครงการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพ

ตดิ	TO	BE	NUMBER	ONE		มาดำาเนนิงานตัง้แตป่	ี๒๕๔๕	อยา่งตอ่เนือ่ง	โดยเปดิ

รบัสมคัรบคุคลเพือ่เปน็สมาชกิในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		จดักจิกรรม

เชงิสรา้งสรรคต์า่งๆ	และจงัหวดัเพชรบรูณเ์ขา้รว่มการประกวดกจิกรรมโครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	 เป็นครั้งแรกในปี	๒๕๕๓	 โดยการนำาของนายธวัชชัย		

เทอดเผ่าไทย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	 ซึ่งก่อให้เกิดการดำาเนินงานแบบ

บูรณาการอย่างจริงจัง	 ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานอย่างแท้จริง	

และเป็นผู้ริเริ่มในการประกาศนโยบาย	 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการเป็น

ประจำา	ระดมความคดิจากทกุภาคสว่นวเิคราะหจ์ดุแขง็จดุออ่น	กำาหนดวสิยัทศัน	์

พันธกิจ	 ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของจังหวัด	 จัดทำาบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	

แผนที่ความสำาเร็จ	แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์	ภายใต้ธงนำาของโครงการ	TO	BE	

NUMBER	ONE		“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	และ	“ใครติดยายกมือขึ้น”	

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE

จังหวัดเพชรบูรณ์

(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒)
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นโยบาย แนวทาง และหลักการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE

	 จังหวัดเพชรบูรณ์มีนโยบายการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพตดิ	โดยใชโ้ครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เปน็โครงการหลกัในการปอ้งกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชน	 อายุ	 ๖	 -๒๔	ปี	 โดยดำาเนินการ

ภายใตก้รอบแนวคดิ	“การบรูณาการทกุภาคสว่น”	เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ

ครอบครวั	ชมุชน	สรา้งความเปน็หนึง่โดยไมพ่ึง่พายาเสพตดิ	และสง่เสรมิใหผู้ต้ดิ

ยาเสพติดได้รับการบำาบัดรักษาตามโครงการ	“ใครติดยายกมือขึ้น”	ได้ประกาศ

เป็นวาระจังหวัดเพชรบูรณ์	ดังนี้

	 ๑.	เด็กและเยาวชนและบุคคล	 อายุ	 ๖	 -	 ๒๔	 ปี	 ทุกคนเป็นสมาชิก		

TO	BE	NUMBER	ONE

	 ๒.	เด็กและเยาวชนและบุคคล	อายุ	๖	–	๒๔		ปี		ที่เป็นสมาชิก	TO		BE		

NUMBER	ONE	มกีารรวมกลุม่จดัตัง้ชมรมในทกุสถานศกึษา	สถานประกอบการ	

และชุมชน	 เพื่อทำากิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด	กิจกรรมสร้างสรรค์	 โดยมี

กรรมการบรหิารจดัการชมรม	มกีจิกรรมตอ่เนือ่ง	และมกีองทนุหรอืวสัดคุรภุณัฑ	์

ภายใต้กรอบแนวคิด	“เด็กนำา	ผู้ใหญ่หนุน”

	 ๓.	สถานศึกษา	สถานประกอบการ	และชุมชน	มีศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	

NUMBER	ONE	เพื่อเป็นสถานที่ที่เยาวชนใช้เป็นที่ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	

และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

	 ๔.	เด็กและเยาวชน	 อายุ	 ๖	 –	 ๒๔	 ปี	 และสมาชิกในครอบครัว	

มีความรู้เรื่องยาเสพติดและมีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด

	 ๕.	สถานศึกษา	 สถานประกอบการ	 และชุมชน	 มีระบบป้องกันและ	

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
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	 ๖.	ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิไดร้บัการบำาบดัรกัษาทัง้ในระบบบงัคบับำาบดั	

และสมัครใจบำาบัดครบตามเกณฑ์	 และผู้ผ่านการบำาบัดรักษาได้รับการติดตาม

ช่วยเหลือ	ไม่กลับไปเสพยาเสพติดซำ้า

เป้าหมาย

	 มุ่งเน้นการดำาเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก	 เยาวชน		

วัยรุ่น	อายุ	๖	–	๒๔	ปี	ทั้งในและนอกสถานศึกษา	ในรูปแบบที่เข้าถึงจิตวิทยา

ของวัยรุ่น	 ให้มีความฉลาดทางอารมณ	์ มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง	

รู้เท่าทันและมีทักษะในการดำาเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากยาเสพติด

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

	 ๑)		วิสัยทัศน์	“เพชรบูรณ์เป็นจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ระดับ

เพชร	ภายใน	ปี	๒๕๖๓”				

	 ๒)		พันธกิจ

							 	 ๒.๑)		ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในกลุม่เดก็และเยาวชนอายุ	

๑๐	-	๒๔	ปี	ทั้งในและนอกสถานศึกษา

															 	๒.๒)		สง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งทกุระดบั	

และเสริมสร้างพัฒนาภาคีเครือข่าย	TO	BE	NUMBER	ONE

															 ๒.๓)		สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในการดูแลช่วยเหลือเด็ก

และเยาวชน

	 	 ๒.๔)		พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย	

วัตถุประสงค	์

	 ๑)		สมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง	

ยาเสพติด

	 ๒)			สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

	 ๓)		สมาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	มทีกัษะการดำาเนนิชวีติทีป่ลอดภยั

จากยาเสพติด
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วิธีดำาเนินงาน

	 ๑)	ประกาศนโยบายโครงการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	
TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๒)	แตง่ตัง้คณะกรรมการในระดบัจงัหวดั	อำาเภอ	ตำาบล	หมูบ่า้น/ชมุชน	
และสนับสนุนให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
	 ๓)	ร่วมกันจัดทำาวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของ
จังหวัดเพชรบูรณ์
	 ๔)	ร่วมกันจัดทำาแผนที่ความสำาเร็จ	 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเพชรบูรณ์
	 ๕)	ร่วมกันจัดทำาบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	 ในการดำาเนินงานโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๖)	กำาหนดให้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	
BE	NUMBER	ONE	เปน็เกณฑช์ีว้ดัของจงัหวดัเพชรบรูณใ์นดา้นการปอ้งกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
	 ๗)		จัดทำาคู่มือการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ของจังหวัด
	 ๘)		กำาหนดให้ทุกอำาเภอเป็นอำาเภอ	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ๙)	จัดประกวดศูนย์ประสานงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
ระดับอำาเภอ
	 ๑๐)	อำานวยการสนับสนุน	 และพัฒนาการจัดต้ังชมรม	 TO	 BE		
NUMBER	ONE		
	 ๑๑)	อำานวยการสนับสนุน	 และพัฒนาการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE
	 ๑๒)	จัดประกวดกิจกรรมในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ระดับจังหวัด
	 ๑๓)	สนบัสนนุสง่เสรมิการจดักจิกรรมเชงิสรา้งสรรคข์องสมาชกิ	TO	BE		
NUMBER	ONE	
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	 ๑๔)	 อำานวยการสนับสนุน	 และพัฒนาการจัดทำาค่ายพัฒนาสมาชิก		

TO	BE	NUMBER	ONE

	 ๑๕)		ดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก	๓	ด้าน

กิจกรรมเด่น

	 ๑)		พัฒนาเครือข่ายและแกนนำา	TO	BE	NUMBER	ONE	ในโรงเรียน

พระปรยิตัธิรรม	๔	แหง่	โดยไดถ้วายความรูเ้กีย่วกบัโครงการ	TO		BE	NUMBER	

ONE	แดพ่ระภกิษสุามเณรแกนนำา	เพือ่ใหพ้ระภกิษสุามเณรแกนนำาสามารถเปน็

พระวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

	 ๒)		พัฒนาเครือข่ายชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในเรือนจำา	๓	แห่ง		

โดยใหเ้รอืนจำาเปน็ศนูยก์ารเรยีนรู	้พฒันาทกัษะอาชพี		เชน่	ฝกึการนวด	การลา้งรถ		

ปลกูผกัสวนครวั	ผลติภณัฑโ์ตะ๊เกา้อีป้ระดบับา้น	เปน็กจิกรรมสรา้งสรรคท์ีส่รา้ง

ภูมิคุ้มกันทางจิตแก่สมาชิก	 ก่อนการปล่อย	 เพื่อให้สมาชิกกลับไปดำาเนินชีวิต	

ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข	มีทักษะการดำาเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากยาเสพติด

	 ๓)	 ขยายและพฒันาเครอืขา่ยชมรม	TO		BE	NUMBER	ONE	ในชาวไทย

ภเูขาพืน้ทีอ่ำาเภอเขาคอ้จำานวน	๑๖	แหง่และอำาเภอหลม่เกา่	๓	แหง่	รวม	๑๙	แหง่		

ปัจจุบันมีสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE		ในกลุ่มชาวไทยภูเขา	๒๐,๘๖๘		คน		

เนน้การสรา้งกระแสและภมูคิุม้กนัทางจติ		เพือ่บรูณาการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพติดให้ครอบคลุมในทุกส่วนของจังหวัด

	 ๔)		จัดการประกวดศูนย์ประสานงานโครงการTO	BE	NUMBER	ONE	

ระดับอำาเภอทั้ง	๑๑	แห่ง	แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด	ออกประเมินและ

นิเทศงาน	 เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงาน	 ให้เกิดการพัฒนางานเกิดการต่อยอด		

โดยให้ศูนย์ประสานงานระดับอำาเภอขยายเครือข่ายการดำาเนินงานสู่ตำาบล	

หมู่บ้าน	 ชุมชน	 และท้องถิ่น	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมดำาเนินงานโครงการ	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	ของจังหวัดเพชรบูรณ์
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	 ๕)	 พัฒนาเครือข่ายชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในหน่วยทหาร	

จำานวน	 ๓	 แห่ง	 ได้แก่	 กองพลทหารม้าที่	 ๑	 จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์		

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	๑๖	โดยจัดการอบรมแกนนำาในกลุ่มทหารใหม่	และ

บุคลากรในหน่วยทหาร	 จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต	 ให้เกิดค่านิยมเป็น

หนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด	 เมื่อปลดประจำาการแล้ว	 สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ

โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	และขยายเครือข่ายในชุมชนที่ตนเองอยู่

	 ๖)	 พัฒนาเครือข่ายสมาชิกในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์		

จำานวน	 ๑	 แห่ง	 จำานวน	 ๓๓๑	 คน	พัฒนาทักษะงานอาชีพ	 จัดกิจกรรมสร้าง

ค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 ให้แก่เด็กกลุ่มพิเศษ	 เด็กด้อยโอกาส		

ปรับทัศนคติเชิงบวก	 สร้างความภูมิใจในตนเองให้เกิดพลังต่อสู้ชีวิต	 มีจิตใจ	

ไม่พึ่งยาเสพติดเป็นแบบอย่างได้

	 ๗)		จัดทำาโปรแกรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จังหวัดเพชรบูรณ์		

ผ่านระบบ	 INTERNET	ON	LINE	สร้างเครือข่ายออนไลน์	 TO	BE	NUMBER	

ONE	 ใน	Face	book	 เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมเป็นเครือข่าย	TO	BE	NUMBER	

ONE	ผา่นทาง	Face	book	และมโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู้	เลา่ประสบการณด์ีๆ 		

อีกทั้งสร้างกระแสและค่านิยม	การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	เป็นอีกช่องทาง

หนึ่งในการประสานงานและร่วมกิจกรรมของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE

	 ๘)		การจัดพิธีลงนามข้อตกลงหรือ	MOU	ดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	

NUMBER	ONE	ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	๘	หน่วยงานหลัก

	 ๙)		การใช้	 “จิ๊กซอชีวิต”เสริมสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น	 นำาร่องที่	

อำาเภอหล่มเก่า

	 ๑๐)	จดัทำาบตัรประจำาตวัสมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เพือ่ให้

ทราบถึงจำานวนสมาชิกทั้งหมดทั้งอำาเภอ	 เพื่อจะได้ทราบถึงกลุ่มพลังของชมรม

ในการจัดทำากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ปรากฏ	โดยนำาร่องที่อำาเภอชนแดน
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

 ๑) ปัญห�อุปสรรค 

	 เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดท่ีประชากรมีความหลากหลาย	ทางขนบธรรมเนียม

วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น	ทำาให้การดำาเนินงาน	ต้องสร้างความเข้าใจ	

ปรับให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น	 เช่น	

การจัดตั้งชมรม	TO		BE	NUMBER	ONE		จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	

ONE	 การสร้างแกนนำาในชุมชนท้องถิ่น	 สถานศึกษา	 สถานประกอบการ		

แต่ละระดับ	ต้องบูรณาการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมในแต่ละบริบท	

 ๒) แนวท�งแก้ไข

	 เพิ่มความเข้มข้นในการดำาเนินงาน	 ขยายและพัฒนาเครือข่ายชมรม		

TO	 	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เทศบาล	 และ	

ภาคประชาชน	 โดยปรับให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี	

ในแต่ละท้องถิ่น	 ทั้งนี้ให้กำาหนดเกณฑ์ชี้วัดความสำาเร็จ	 ในการดำาเนินงานของ

แตล่ะภาคสว่น	และแตล่ะระดบัอยา่งชดัเจน	พฒันาระบบการควบคมุกำากบั	และ

ประเมนิผลการดำาเนนิงาน	ดว้ยระบบอนิเตอรเ์นต็	แบบเปน็ปจัจบุนั	Real	time			

พัฒนาการจัดงานมหกรรมรวมพล	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในทุกระดับ		

ทัง้จงัหวดั	อำาเภอ	และตำาบล	สง่เสรมิและจดัประกวดนวตักรรมทีเ่ปน็ผลงานเดน่	

ในระดบัตา่งๆ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทอ้งถิน่และชมุชน	สนบัสนนุการจดัตัง้สถานี

วทิยชุมุชน	TO	BE	NUMBER	ONE	จงัหวดัเพชรบรูณ	์สนบัสนนุใหอ้งคก์รศาสนาอืน่	

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งและพัฒนาชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	

บูรณาการขยายเครือข่ายป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	 ให้ครอบคลุมใน

เยาวชนทุกกลุ่ม	 โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กมีปัญหา	 เด็กด้อยโอกาสอื่นๆ	 รวมถึงใน

กลุ่มแรงงานต่างด้าว	พัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	ที่มีอยู่ให้

สามารถดำาเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	โดยเนน้ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	

มีส่วนเพิ่มมากขึ้น	
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	 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	ที่กำาหนดไว้ว่า	“เพชรบูรณ์เป็นจังหวัด	TO	BE	

NUMBER	ONE	ระดับเพชรภายใน	ปี	๒๕๖๓”

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ในปี	๒๕๕๖	ได้รับรางวัล

	 	-	 จังหวัด	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็น	

ต้นแบบระดับเงินปีที่	๒	

	 -	 บริษัท	 โกลเด้นไลน์บิซิเนส	 จำากัด	 รางวัลชมรมในสถานประกอบ

การขนาดใหญ่	 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน	

ปีที่	๒	

	 -	 ชมุชนบา้นนายม	ไดร้บัรางวลัชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในชนุชน			

รางวัลชมเชยระดับประเทศ		

	 นอกจากนีน้างสาวทกัษพร	สมสรอ้ย		นกัเรยีนโรงเรยีนหลม่เกา่พทิยาคม		

ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิฝา่ยหญงิ	ในการประกวด	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	

ระดับประเทศ	

	 ปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ	์ มีสมาชิกทุกกลุ่มอายุ	 จำานวน	 ๘๓๒,๑๖๖	

คน	 ร้อยละ	 ๘๒.๙๔	 สมาชิกกลุ่มอายุ	 ๖	 -	 ๒๔	 ปี	 จำานวน	 ๒๓๙,๘๗๘	 คน		

รอ้ยละ	๙๘.๑๐		มชีมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ในสถานศกึษา	สถานประกอบ

การ	และชุมชน		รวมจำานวน	๒,๔๐๔	ชมรม		

	 ประโยชนท์ีไ่ดร้บั	คอืการปกปอ้งเยาวชน	ใหเ้ยาวชนมภีมูคิุม้กนัทางจติ

อยา่งเขม้แขง็	รว่มแรงสรา้งสรรคใ์หท้กุคนมทีกัษะการดำาเนนิชวีติทีป่ลอดภยัจาก

ยาเสพติดและจิตใจเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

	 ๑)	การดำาเนินงานมีความสอดคล้องกับบริบทหรือสภาพแวดล้อม	

และเหมาะสมระหว่างสถานการณ์และสภาวการณ์	รวมถึงมีความสอดคล้องกับ	

จดุมุง่หมายหรอืปรชัญาของโครงการ	ดว้ยการประกาศนโยบายการปอ้งกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด	ภายใต้โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มีการประเมิน

สถานการณ์	เพื่อหาจุดอ่อน	จุดแข็ง	โอกาสและภัยคุกคาม	(SWOT	Analysis)	

อันนำาไปสู่การกำาหนดวิสัยทัศน์	(Vision)	พันธกิจ	(Mission)	และวัตถุประสงค์	

(Objective)	มีการกำาหนดยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในทุกมิติ	

	 ๒)	การดำาเนินงาน	 มีความสอดคล้องของปัจจัยนำาเข้า	 รวมถึงมีความ

สอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายหรอืปรชัญาของโครงการ	ดว้ยการระดมทรพัยากรมาใช้

อยา่งเพยีงพอ	การบรูณาการแผนงานโครงการ	งบประมาณ		บคุลากร	ตามหลกั		

๓		ก.	คอื	กรรมการ	ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ	TO	BE	NUMBER	

ONE	 มีงบประมาณสำาหรับดำาเนินการจากองค์กรทุกภาคส่วน	 มีกิจกรรม/

โครงการส่งเสริมให้การดำาเนินงานประสบผลสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง

	 ๓)	การดำาเนินงานมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงมีความ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือปรัชญาของโครงการ	 ด้วยการบริหารงานแบบ	

บูรณาการมีการควบคุมกำากับและประเมินผล	 โดยกำาหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดตาม

นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครอบคลุมทุกมิติ	 มีการสร้าง	

เครอืขา่ย		ความรว่มมอืของภาคสว่นตา่งๆ	เพือ่สรา้งความยัง่ยนืของการดำาเนนิงาน		

	 ๔)	การดำาเนินงานมีผลลัพธ์ผ่านเกณฑ์ในทุกตัวชี้วัดที่ได้กำาหนดไว้

ในแต่ละยุทธศาสตร์	 รวมถึงมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือปรัชญาของ

โครงการ	 ที่สำาคัญคือมีนวัตกรรมที่ดีเด่นในการรังสรรค์งาน	 เช่น	 การจัดทำา

บนัทกึขอ้ตกลงหรอื	MOU	กบัสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง	จดัประชมุคณะกรรมการ	

ทุกระดับทุกเดือน	 เพื่อประเมินสถานการณ์	 แก้ไขปัญหาและพัฒนางาน	

อย่างยั่งยืน	 จัดประกวดศูนย์ประสานงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE		
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ระดับอำาเภอ	 และพร้อมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต	 เพื่อ	

ขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานและขยายเครอืขา่ยใหค้รอบคลมุทกุพืน้ทีอ่ยา่งตอ่เนือ่ง	

ด้วยปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน	 กระบวนการดำาเนินงานที่ดี	 โครงการ		

TO	BE	NUMBER	ONE	ของจงัหวดัเพชรบรูณม์คีวามกา้วหนา้และมคีวามยัง่ยนื

ในการดำาเนินงานต่อไป
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน  

TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดสมุทรปราการ

(กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒)

นโยบาย แนวทาง และหลักการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE  	

	 จงัหวดัสมทุรปราการ	มปีญัหาสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ	
อย่างรุนแรง	 ในกลุ่มเยาวชนและวัยทำางาน	 จนทำาให้ชาวสมุทรปราการไม่มี	
ความสขุ		ดว้ยความหนาแนน่ของประชากรทีอ่พยพจาก		จงัหวดัอืน่ๆ	ทัว่ประเทศ		
มาประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ถึง	๘,๐๐๐	แห่ง	 วิถีชีวิตเร่งรีบ							
ไม่มีเวลาให้ครอบครัว	 กลายเป็นครอบครัวขาดรัก	 เด็กและเยาวชนมีปัญหา	
ก็ไม่รู้จะปรึกษาใคร	 หันไปพึ่งยาเสพติด	 ติดเกมส	์ มั่วสุม	 มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร	 และเริ่มมีพฤติกรรมค้ายาเสพติด	 จังหวัดสมุทรปราการ	 จึงดำาเนินงาน
แก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยยึดแนวคิดของโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE			
ใช้หลัก	๓	ยุทธศาสตร์		ซึ่งดำาเนินการรับสมัครสมาชิก	และจัดตั้งชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	 ในสถานศึกษา	 สถานประกอบการ	 	 และชุมชน	 จัดกิจกรรม
รณรงค์ปลุกจิตสำานึก	 และสร้างกระแส	 และพัฒนาความมีคุณค่าในตนเอง		
แก่เยาวชนในสถานศึกษา	 สถานประกอบการและชุมชนทุกแห่ง	 มีการระดม	
งบประมาณ	และจดักจิกรรมสรา้งสรรคส์านสมัพนัธใ์นครอบครวั	ใหเ้กดิความรกั			
ความอบอุ่น		เกิดสายใยรัก				
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วิธีดำาเนินงาน

	 จงัหวดัสมทุรปราการไดด้ำาเนนิการ	ครอบคลมุทัง้		๓		ยทุธศาสตรห์ลัก	
ดังนี้		
	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๑	 การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 ๑.	จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน		
สถานประกอบการ	และชุมชน	ดังนี้
	 	 -		พิธีกล่าวคำาปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกอำาเภอ
	 	 -		กิจกรรมเดินรณรงค์	TO	BE	NUMBER	ONE	ต่อต้านยาเสพติด

ของนักเรียน	 อสม.	 ผู้ประสานพลังแผ่นดิน	 ผู้ใช้แรงงาน	 และ
ประชาชนทั่วไป

	 	 -			ประชาสมัพนัธส์รา้งกระแสการตอ่ตา้นยาเสพตดิ	ผา่นเคเบิล้	TV		
วิทยุชุมชน	 หอกระจายข่าว	 และวารสารองค์กรปกครอง	
ส่วนท้องถิ่น	ทุกช่องทาง	ผ่านเสียง	ผ่านสื่อ	ผ่านกิจกรรม

	 	 -			การประกวดวาดภาพรว่มกบัหา้งคารฟ์รู	์	สถานศกึษาในจงัหวดั
สมุทรปราการ

	 	 -			การประกวดร้องเพลง	TO	BE	NUMBER	ONE
	 	 -			การประกวดดนตรี		TO	BE	NUMBER	ONE
	 	 -			การประกวด	TO	BE	NUMBER	ONE	ทีมแอโรบิกเยาวชน	
	 	 -			งานมหกรรมรวมพลงัไทยตา้นภยัยาเสพตดิ	ณ	ศาลากลางจงัหวดั	

ทุกปี

	 ๒.		มหกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	รวมพลคนรกัสขุภาพตา้นยาเสพตดิ			
ซึ่งดำาเนินการทุกปี	ทุกอำาเภอ	โดยมีนักเรียน	นักศึกษา	และประชาชน	เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจำานวนมาก	ประกอบด้วย
	 	 -			งานมหกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	สร้างสุขภาพ	“รวมพลัง

สร้างสุขภาพ	ต้านยาเสพติด”	ทุกอำาเภอ	ในเดือนพฤศจิกายน				
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	 	 -			งานมหกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 แรงงานไทย	 ต้านภัย	
ยาเสพติด	ณ	ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ	ในเดือนพฤษภาคม	

	 	 -	 งานมหกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 รวมพลคนรักษ์นำ้า
สมุทรปราการ	ต้านยาเสพติด	ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ		

	 	 -			งานมหกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เดิน	–	วิ่ง	ต้านยาเสพติด	
ธันวาคม		ณ	อำาเภอพระสมุทรเจดีย์	

	 	 -			งานมหกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เดิน	–	วิ่ง	สมุทรปราการ	
ต้านยาเสพติด	เดือนธันวาคม	ณ	สถานตากอากาศบางปู		

	 	 -			งานมหกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	รวมพลคนรักษ์สุขภาพ	
ต้านยาเสพติด	เดือนสิงหาคม	และธันวาคม		ทุกอำาเภอ		

				 	 -			งานมหกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 แข่งขันกีฬาต้าน	
ยาเสพติด	(ฟุตบอล	ฟุตซอล	ตระกร้อ)			

	 ๓.	 งานมหกรรมรวมพลัง	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 สู่ความเป็นหนึ่ง		
จังหวัด
ยุทธศ�สตร์ ที่ ๒	เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน
	 ๑.	 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 และกิจกรรม
ผู้นำาเยาวชนอาสาทำาความดีเพื่อแผ่นดินมีศูนย์พัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม			
ทุกอำาเภอ		
	 ๒.	 	 อบรมเครือข่ายแกนนำาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต	 ให้มีความรู้
และทักษะในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน	เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน	
ยาเสพติดและปัญหาอื่นๆ	ครอบคลุมทุกอำาเภอและหมู่บ้าน
	 ๓.	 จัดลานกีฬาต้านยาเสพติด	 เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์		มีสุขภาพกายและจิตที่ดี		ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
		 ๔.		โครงการ		TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ
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			 ๕.		โครงการพระผูใ้หค้ำาปรกึษาและถา่ยทอดขอ้มลูขา่วสารสขุภาพจติ			
เปดิวดัทกุวนัใหค้ำาปรกึษา	เพือ่เปน็เพือ่นใจสำาหรบัเยาวชน		ใชก้ลยทุธธ์รรมะนำาชวี	ี		
สุขภาพจิตดีไม่พึ่งยาเสพติด																								
	 ๖.	 โครงการเปิดบ้านผู้ใหญ่ใจดีให้คำาปรึกษา	 เพื่อช่วยบรรเทา	
ความทุกข์ใจ	ให้กำาลังใจและร่วมหาทางออกของปัญหา/ความทุกข์อย่างสร้างสรรค์	
	 ๗.		โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในชุมชน	 เปิดศูนย์เพื่อนใจ		
TO	BE	NUMBER	ONE	ในชมุชน	เพือ่เปน็ทางเลอืกสำาหรบัเยาวชนในชมุชนเกดิ
การเรียนรู้	 เข้าใจตนเอง	 เข้าใจปัญหา	 รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตน				
มีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา	ตัดสินใจ	 ได้ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับตน		
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์											
	 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการดำาเนินโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
จนสามารถวางระบบแนวทางการดำาเนินงานจนเกิด	 นวัตกรรมระบบการดูแล
วัยรุ่น		แบบครบวงจรได้
 หล�กกิจกรรมสู่คว�มเป็นหนึ่ง คือ ใช้กลยุทธ์
	 ๑.	 พัฒนาศักยภาพสมาชิก
	 ๒.	 พัฒนาและสร้างเครือข่ายสมาชิกชมรมให้เข้มแข็งและครอบคลุม	
ทุกพื้นที่
	 ๓.	 สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม	 แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สุขภาพจิต
	 ๔.		เชื่อมโยงแผนและกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย
	 ๕.		กระบวนการกดดนัชมุชน		คน้หา	ผูเ้สพ	ผูต้ดิ	และตดิตามโดยชมุชน	
	 ๖.		ยุทธการ	นำ้าใส	ไล่นำ้าขุ่น	สร้างคนดี
 ยุทธศ�สตร์ ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
		 ดำ�เนินง�นในสถ�นศึกษ�		
	 ๑.	 มกีารจดัตัง้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ทกุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เยาวชนตระหนักรู้	เกิดความเป็นเจ้าของ
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กิจกรรม	 ได้ประสบการณ์	 และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึกฝนการแก้ไขปัญหา	
และพัฒนา	EQ	
	 ๒.	 เปิดศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและขยายโอกาส		พบว่าปัญหาส่วนใหญ่	ที่มาขอรับคำาปรึกษาได้แก่		
ปญัหาเรือ่งเพศ		เรือ่งความรกั		ความสวยความงาม		ซึง่เปน็การใหก้ารชว่ยเหลอื
เบื้องต้น	และมีการส่งต่อเครือข่าย			
	 ๓.	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน			
ม.๑	 ทุกคน	 ให้เกิดทักษะในการป้องกันตนเอง	 การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด	 การปฏิเสธ	 การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา	 ความภาคภูมิในตนเอง		
สามารถร่วมกันวางแผนพัฒนาตนเอง	 ครอบครัว	 และชุมชนให้ปลอดภัยจาก
ปัญหายาเสพติด	สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม
	 ๔.	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ยุวพิทักษ์ต้านยาเสพติด			
ตามคำาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการที	่๑๒๓๙/๒๕๔๗		ลงวนัที	่๒๘		มถินุายน		๒๕๔๗		
เพื่อวางระบบเฝ้าระวัง	 และช่วยเหลือนักเรียน	 นักศึกษาในการป้องกัน	 และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	มีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็นระยะ		ค้นหาผู้เสพ		ผู้ติดเข้าสู่
กระบวนการบำาบดั		อกีทัง้ยงัเปน็การสรา้งเครอืขา่ยแนวรว่มในการปอ้งกนั	และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	ให้เยาวชนตระหนักรู้ในการเป็นเจ้าของปัญหา
	 ๕.	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ตำารวจจิ๋ว	 ซึ่งเกิดตำารวจจิ๋ว
ปฏิบัติการภารกิจในโรงเรียนต่างๆ	 ในการมีส่วนร่วมในการได้ข้อมูล	 และ	
การชี้เบาะแสการทำาผิดกฎหมาย
	 ๖.	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ครู	 ๕	 นาที	 หน้าเสาธง			
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน	 นักศึกษา	 มีจิตสำานึกที่ดี			
และประพฤติตนอย่างเหมาะสม
	 ๗.	 กิจกรรม	“TO	BE	NUMBER	ONE	พี่สาวสอนน้อง”	 โดยดำาเนิน
การในกลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียน	 ให้เข้าใจตนเองรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง			รู้เท่าทันอารมณ์เพศ	และสามารถจัดการอารมณ์เพศได้อย่างเหมาะสม			
ซึ่งดำาเนินการในโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส			
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 ก�รดำ�เนินง�นในชุมชน		
 ๑. จัดตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	และดำาเนินกิจกรรม	ดังนี้
									 	 	 -		รณรงค์เผยแพร่ประช�สัมพันธ์คว�มรู้เกี่ยวกับย�เสพติด 

โดยอาศัยช่องทางสื่อบุคคล	ผู้ประสานพลังแผ่นดิน	
	 	 -		 ประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่อมวลชน ทุกแขนง	 เชิญชวนให้สมัคร

สมาชิกเพิ่มเติม	 และเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับ	
ยาเสพติด	 โรคสมองติดยา	 และการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ	
การเดินรณรงค์	 การสร้างอาชีพ	 การจัดมหกรรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE		

					 	 -			 จัดกิจกรรม TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 พัฒนาหมู่บ้านชุมชน
เข้มแข็ง	เอาชนะปัญหายาเสพติด	ด้วยกระบวนการ	AIC

	 	 -		 จัดกิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เฝ้าระวังให้ศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ	 ชุมชน
ค้นหาผู้ เสพ	 ผู้ติด	 ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด		
เข้ารับการฝึกอบรมค่าย	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ค่ายทำาความดี		
เพื่อแผ่นดิน	บำาบัดในสถานบริการ	และสมัครเข้าร่วมโครงการ			
ใครติดยายกมือขึ้น	

													 -		 โครงก�ร TO BE NUMBER ONE 	สื่อสายใยรักในครอบครัว		
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว	 เกิดการ
ประสานความรว่มมอืในการพฒันาสถาบนัครอบครวัในลกัษณะ
บรูณาการจากทกุภาคสว่นในสงัคม		อกีทัง้สรา้งโอกาสใหช้มุชน
ได้เรียนรู้	และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่นำาไป	
สู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารงาน	 และแก้ไขปัญหา
สังคมอย่างยั่งยืน

						 	 -		 โครงก�รส�ยตรวจชุมชน ตำ�รวจชุมชน และอ�ส�สมัคร	โดย
อบรมให้ความรู้สายตรวจ	ชุมชน	เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด		
และอาชญากรรม	 โดยประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับรู้ 			
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รับผิดชอบในชุมชนตนเอง	 ออกตรวจชุมชน	 เฝ้าระวังปัญหา	
ในชุมชน	เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง		

	 	 -			 โครงก�ร TO BE NUMBER ONE	 สร้างเสริมสุขภาพใจ	
ภาคประชาชน	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน	 ให้แกนนำา		
อาสาสมคัรสาธารณสขุพืน้ที่	มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นสขุภาพจติ	

	 	 	 	 ยาเสพติด	สร้างเสริมสุขภาพใจในชุมชน	และสามารถนำาความรู้
เทคโนโลยสีขุภาพจติ	ปรบัใชใ้นพืน้ทีข่องตนเอง	อกีทัง้ประชาชน
ในชุมชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพจิต	เมื่อจิตเป็นสุขก็จะเป็น
ขุมพลังในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด			

	 	 -		 เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE สื่อมวลชน จังหวัด
สมทุรปร�ก�ร  เพือ่เปน็การสง่เสรมิและสนบัสนนุ	ใหส้ือ่มวลชน

	 	 	 	 ได้แสดงพลังแห่งการมีส่วนร่วม	 ในการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	โดยการสร้างกระแสในชุมชน	และขยาย	
เครือข่าย	

 ก�รดำ�เนินง�นในสถ�นประกอบก�ร		
	 มกีารจดัตัง้ชมรม	ไดร้ว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการ	เพือ่ปอ้งกนั	
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานประกอบการ	
โดยให้มีการช่วยเหลือ	 และยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	 ให้เข้ารับการบำาบัด
และกลับคืนสู่สังคมได้	 ซึ่งจากจำานวนสถานประกอบการที่จัดตั้งชมรม	 พบว่า
จากการเฝ้าระวังโดยการเก็บข้อมูลพฤติกรรมและการสุ่มตรวจ	 สถานประกอบ
การสนับสนุนให้ผู้ใช้สารเสพติดเข้ารับการบำาบัด	 ซึ่งในระหว่างที่พนักงาน	
เข้ารับการบำาบัดรักษา	ทางสถานประกอบการ	 ยังคงให้สิทธิ์ต่างๆ	คงเดิม	 เช่น	
ไม่ถือเป็นวันลา	 ไม่ตัดค่าแรง	 และเงินโบนัส	 การคงสภาพการจ้างงาน	 และ
ขณะเดียวกัน	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนให้พนักงานมีกิจกรรมทางเลือก	 โดยใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 อาทิ	 การเรียนในสถานประกอบการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ	และที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	ภาค	๑	อำาเภอบางเสาธง			
จังหวัดสมุทรปราการ		ซึ่งสถานประกอบการมีระบบการดำาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด		ดังนี้
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	 	 ๑.		ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในรูปพหุภาคี
	 	 ๒.	 เฝ้าระวัง		สอดส่องดูแล		ให้สถานประกอบการปลอดยาเสพติด
	 	 ๓.		จัดกิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด		
เช่น	 โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด	 ประกวดคำาขวัญต้านยาเสพติด	 ส่งเสริม	
การออกกำาลังกาย	และการตรวจสุขภาพ	จัดนิทรรศการ
	 	 ๔.		อบรมใหค้วามรู	้	เรือ่งโรคสมองตดิยา		และยาเสพตดิ		แกพ่นกังาน
ในสถานประกอบการ
	 	 ๕.	 จัดกิจกรรมให้คำาปรึกษา		แก่พนักงาน
	 	 ๖.		ขยายเครอืขา่ยการรบัสมคัรสมาชกิ		TO	BE	NUMBER	ONE	เพิม่เตมิ	
	 	 ๗.	 กำาหนด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ให้เป็นตัวชี้วัดการประเมิน	
สถานประกอบการสีขาว
	 	 ๘.	 ขยายเครือข่าย	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ตำารวจโรงงานในการ	
เฝ้าระวังสอดส่องดูแล
	 	 ๙.	 จดัทำาโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงงานสขุภาพด	ี	ชวีปีลอด
ยาเสพติด	เกิดระบบเฝ้าระวังในสถานประกอบการ	บูรณาการการสร้างสุขภาพ		
การดูแลปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต
	 ๑๐.	 กจิกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	คนใจเดด็เลกิเหลา้	เลกิบหุรี	่เลกิจน		
ทำาความดีถวายพ่อ
	 ๑๑.		กิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ลานกีฬาต้านยาเสพติด
					 ๑๒.		กิจกรรมใครติดยายกมือข้ึน	 ให้โอกาส	 ให้กำาลังใจ	 กระตุ้น	 ติดตาม		
จดักจิกรรมฝกึอาชพี	เพือ่ใหเ้กดิกำาลงัใจ	สรา้งแรงจงูใจปอ้งกนัการกลบัไปเสพซำา้
	โดยการดำาเนินงานทั้ง	๓	ยุทธศาสตร์	ภายใต้การอำานวยการและประสาน	ดังนี้
	 ๑)		ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่สูเ้อาชนะยาเสพตดิจงัหวดัสมทุรปราการ			รว่มกบั	
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต	 สำานักงาน
จังหวัด	 ปกครองจังหวัด	 พัฒนาการจังหวัด	 สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน		แรงงานจงัหวดั	อตุสาหกรรมจงัหวดั	สถาบนัพฒันาฝมีอืแรงงานภาค		๑	
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำางานพื้นที่	 ๖	 ตำารวจมวลชนสัมพันธ์ทุก	 สภอ.
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สำานกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์งัหวดั	สมชัชาสขุภาพจงัหวดั
สมุทรปราการ	 สภาเด็กและเยาวชน	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด	
ภาคประชาชน	ดำาเนินการแบบบูรณาการรวมพลังเครือข่ายภาคี	ตามโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE		จังหวัดสมุทรปราการ
	 ๒)		แตง่ตัง้คณะกรรมการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จงัหวดัสมทุรปราการ	
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	 คณะทำางานประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา		
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ภาครัฐ		เอกชน
	 ๓)	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	 โดยการนำาของผู้ว่า
ราชการจงัหวดั	กำาหนดแนวทางการดำาเนนิงาน		และใหม้กีารสรปุผลการดำาเนนิ
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	งานป้องกัน	และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
จังหวัดทุกเดือน
 ตัวชี้วัดผลสำ�เร็จของง�น
	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ได้กำาหนดตัวชี้วัดเพื่อให้การดำาเนินโครงการ		
TO	BE	NUMBER	ONE		การรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	เกดิความ
เป็นรูปธรรม		นำาลงสู่การปฏิบัติ	 	อีกทั้งยังสามารถประเมินผลความสำาเร็จของ
การดำาเนินโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้อย่างชัดเจน		ซึ่งจากการดำาเนิน
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดสมุทรปราการ		

กิจกรรมเด่น

	 ๑.		นวัตกรรม		“การดูแลวัยรุ่นแบบครบวงจร		จังหวัดสมุทรปราการ”	
	 ๒.	 ยุทธการนำ้าใสไล่นำ้าขุ่น		พลังเครือข่ายภาคี	พลังความร่วมมือ

	 ๓.	 จดัตัง้		TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศกึษา		สถานประกอบการ	
และชุมชน

						 ๔.		 สง่เสรมิการรวมตวัดำาเนนิกจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนข์องสมาชกิ	To	Be	
NUMBER	ONE	
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ความสำาเร็จและความภาคภูมิใจ

	 	 -	 ปี	 ๒๕๕๖	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ได้รับรางวัลจังหวัด	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	กลุม่มาตรฐานพรอ้มเปน็ตน้แบบระดบัเงนิปทีี	่๒

	 	 -	 บรษิทั	ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม	จำากดั	(มหาชน)	ไดร้บัรางวลั	ชมรม
ในสถานประกอบการขนาดเล็กและกลาง	ต้นแบบระดับเงิน		

	 	 -	 เกดิศนูยก์ารแลกเปลีย่นเรยีนรูต้น้แบบ	๑๕	แหง่	เปน็แหลง่ศกึษา
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 	 -	 เกิดวิทยากรตัวคูณ	๕๕๓	คน	ครอบคลุมทุกอำาเภอ
	 จากการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
สมุทรปราการ	ภายใต้โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		ซึ่งได้รับความร่วมมือ	
จากทุกภาคส่วน	 พลังศรัทธา	 ความมุ่งมั่นและการตั้งใจจริงของผู้ปฏิบัติงาน		
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์	 อย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้การดำาเนินงาน	 ประสบ
ความสำาเร็จ	และบรรลุวัตถุประสงค์		การรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดได้จริง

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.		จงัหวดัสมทุรปราการ		มกีารกำาหนดยทุธศาสตร	์	มแีผนการดำาเนนิงาน	
ที่ชัดเจน	บูรณาการโครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ระหว่าง	หน่วยงานใน				
รูปแบบพหุภาคี	 โดยดำาเนินการแบบประสานแนวราบ	 ไม่เป็นทางการก่อน			
เพือ่สรา้งความเขา้ใจและความรูส้กึทีด่	ี	จากนัน้จงึประสานงานแบบเปน็ทางการ			
เพื่อความครอบคลุมถูกต้อง		และชัดเจนขึ้น
	 ๒.		การสนับสนุนอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูง	ทุกภาคส่วนเริ่มต้นจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา	 ผู้อำานวยการสำานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	สถานประกอบการ	และห้างร้านต่างๆ
	 ๓.		ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด		
องค์การบริหารส่วนตำาบล	และเทศบาล	
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	 ๔.	ความเขม้แขง็ของแกนนำาในระดบัตา่ง	ๆ 		เชน่		แกนนำาวยัรุน่		แกนนำา	
ครอบครวั		แกนนำา	อาสาสมคัรสาธารณสขุ	แกนนำาประชาชน	ซึง่ชว่ยใหส้ามารถ
สรา้งและขยายฐานพลงัของโครงการไดอ้ยา่งเหนยีวแนน่และประสบความสำาเรจ็
	 ๕.		การสนบัสนนุจากภาคเอกชน		เชน่		สถานประกอบการ		หา้งสรรพสนิคา้			
สถานศึกษาเอกชน	วิทยุชุมชนและสื่อมวลชน	ฯลฯ
	 ๖.	การประชาสมัพนัธอ์ยา่งตอ่เนือ่ง	ไมเ่นน้การรณรงคแ์บบสรา้งกระแส
เพยีงอยา่งเดยีว	แตผ่สมผสานรปูแบบการใชก้จิกรรมเปน็สือ่	ในการสรา้งความรู้
ความเข้าใจ	ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดสระแก้ว

 (กลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับที่ ๒)

นโยบาย แนวทาง และหลักการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE

	 จังหวัดสระแก้ว	 เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับสนองแนวทางพระปณิธาน
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธาน
โครงการTO	 BE	 NUMBER	ONE	 มาปฏิบัติให้เกิดเป็นจังหวัดเข้มแข็งป้องกัน	
ยาเสพตดิมาตัง้แตป่ี	๒๕๔๖	จนถงึปจัจบุนั	จากการดำาเนนิงานมาเปน็ระยะเวลา		
๑๐	ป	ีจนมาถงึวนันี	้TO	BE	NUMBER	ONE	ไดน้ำาความเปลีย่นแปลงมาสูจ่งัหวดั
สระแกว้อยา่งมากมาย	เกดิกระแสการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
ในกลุม่เยาวชนทกุรปูแบบ	เปน็ปรากฎการณก์ารบรูณาการ	อยา่งชดัเจน	ภายใต	้
การให้ความสำาคัญของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดทุกยุค	ทุกสมัย	และความร่วมมือ
ร่วมใจของหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง	
ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 สื่อมวลชน	 ภายใต้บริบทที่สำาคัญ	 “วัฒนธรรม
สระแก้ว”	 ทำาให้การทำางานทุกอย่างสำาเร็จไปด้วยดี	 เกิดเป็นสิ่งดีดีให้กับสังคม
จังหวัดสระแก้ว		โดยได้มีแนวทางและหลักการดำาเนินงานภายใต้	PPN

	 	 P		:	 Policy	(นโยบายที่ชัดเจน)

	 	 P		:			Process	(กระบวนการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง		และผลผลิต
ที่เห็นเป็นรูปธรรม)

	 	 N		:	 Network	 (เครือข่ายที่เข้มแข้ง	 สร้างสรรค์	 เรียนรู้	 ปรับปรุง		
การดำาเนินงานตลอดเวลา)
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 Policy นโยบ�ยก�รดำ�เนินง�น 
	 จากความชัดเจนของผู้บริหาร	 กลายมาเป็นนโยบายการดำาเนินงาน
ของจังหวัด		ผู้ว่าราชการจังหวัด		ได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานเป็นอย่าง
มาก	ประกาศให้โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		เป็นโครงการหลักและวาระ
เร่งด่วนของจังหวัด	 	 ที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	 และ	
ถอืเปน็นโยบายของหนว่ยงาน	จดัทำาวสิยัทศันก์ารดำาเนนิงาน	เพือ่กำาหนดทศิทาง
การดำาเนินงาน		มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด/อำาเภอเพื่อขับเคลื่อน
การดำาเนนิงาน	มอบภารกจิใหแ้กห่นว่ยงานหลกัในการขบัเคลือ่นการดำาเนนิงาน
รวมทัง้รว่มกำาหนดยทุธศาสตรใ์นการดำาเนนิงาน	ทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรห์ลกั
ของโครงการ	และการดำาเนินงานของจังหวัด	จึงเป็นที่มาของ	I	–	C	–	N	และ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลงสู่ทุกชมรม	ทั้งจังหวัด
	 นอกจากนี้	 ได้จัดทำาประกาศจังหวัด	 เรื่องนโยบายการดำาเนินงาน	
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		เป็นประจำาทุกปี	เพื่อให้ทุกส่วนราชการ	และ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ไดร้ว่มขบัเคลือ่น	และเปน็แนวทาง	ในการดำาเนนิงาน	
	 ระดับอำ�เภอ/ตำ�บล/หมู่บ้�น ประสานงานให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ
ทกุอำาเภอ	และระดบัชมรมฯ	ในชมุชน/หมูบ่า้น	สถานศกึษา	และสถานประกอบ
การ		มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์	เป็นประจำาทุกเดือน		
	 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ในเทศบาล/อบต.ทกุแหง่		ในการขบัเคลือ่นการดำาเนนิงาน	
และจัดทำา	MOU	กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด

 Process กระบวนก�รดำ�เนินง�น ภ�ยใต้แนวท�ง

	 สอดคล้อง		ได้มีการขับเคล่ือนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
หลกัของโครงการ	และจงัหวดั	ขบัเคลือ่น	โดย	I	–	C	–	N	เนน้ความตอ่เนือ่ง	และ
เป็นกิจกรรมที่สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้ความสนใจ		รวมทั้งสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
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	 สือ่สาร	เพือ่ใหเ้กดิกระแส	TO	BE	NUMBER	ONE	และสือ่สารกจิกรรม
การดำาเนินงานของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเอง	 ในรายการ	 “ผู้ว่าพบประชาชน”	 การสื่อสารผ่านการประชุมคณะ
กรรมการอำานวยการ/คณะทำางานขบัเคลือ่นการดำาเนนิงาน		หวัหนา้สว่นราชการ	
ทุกเดือน	ในส่วนของสมาชิกก็มีการสื่อสารผ่าน	Facebook	:	WE	ARE	TO	BE	
NUMBER	ONE	SAKAEO	

	 สว่นรว่ม	สนบัสนนุและพฒันา		สง่เสรมิพฒันาแกนนำา	TO	BE	NUMBER	
ONE	ทกุประเภทใหม้คีวามรู	้ทกัษะและประสบการณใ์หม่ๆ 	ในการพฒันาตนเอง	
และชมรม	 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำาเนนิงาน		การประกวดชมรม		TO	BE	NUMBER	ONE,การประกวดเยาวชนตน้	
แบบเกง่และด	ีTO	BE	NUMBER	ONE	(TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL),		การแขง่ขนั	
TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN	DANCERCISE	THAILAND	CHAMPIONSHIP		
ในระดบัอำาเภอ/จงัหวดั	เพือ่สรา้งกระแสและสรา้งความตืน่ตวัของสมาชกิชมรม	
ทำาให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม	รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ	ในการดำาเนินงาน	
และสดุทา้ย	ตอ้งมกีารถอดบทเรยีนการดำาเนนิงาน		ซึง่เปน็สิง่สำาคญั	เพือ่ทบทวน
แนวทางการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา	ชืน่ชม	ชมรมทีป่ระสบความสำาเรจ็	และใหก้ำาลงัใจ	
คณะทำางาน/เครือข่ายในการดำาเนินงานพัฒนาชมรมTO	 BE	 NUMBER	ONE	
ต่อไป		

	 Network	 เครือข่ายที่เข้มแข็ง	 การดำาเนินงานมีทั้งเครือข่ายภาครัฐ			
ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการ	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดสระแก้ว		
ในการร่วมจัดทำาแผนงาน/โครงการ	 ร่วมกันคิดและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์		
นอกจากนี้	 ภาคเอกชน	 เช่น	 สหกรณ์โคนมวังนำ้าเย็นจำากัด	 และศูนย์การค้า	
อินโดจีน	อำาเภออรัญประเทศ	ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง	
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	 	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว		ได้สนับสนุนงบประมาณ	และ
ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		มาอย่างต่อเนื่อง		ในระดับ
พื้นที่	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 	 ได้นำาโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
บรรจุในแผนงบประมาณของหน่วยงานและที่สำาคัญขาดไม่ได้	 คือสมาชิกชมรม		
TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ทำาให้การดำาเนินงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	จังหวัดสระแก้ว		มีความต่อเนื่อง	ยั่งยืนและประสบความสำาเร็จในวันนี้

ผลงานเด่น

 TO BE Bright+Bicycle ขบัเคลือ่นเบกิบ�นกบั “จกัรย�น PIC-NIC” 
	 เป็นการนำากิจกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักของชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	โดยการนำาจักรยานของสมาชิกทุกคนมาเป็นสื่อกลาง
ในการถ่ายทอดกิจกรรม	

	 PIC-N	 (Network)	 การสร้างเครือข่าย	 โดยการปั่นจักรยานไปรอบ
หมู่บ้านใกล้เคียงประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมชมรม	 และเชิญชวนสมาชิกหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรม	เพื่อสร้างเครือข่ายชมรมฯ

	 PIC-I	(Intrend)		การสร้างกระแสโดยจักรยาน	สื่อกิจกรรมของชมรม
ได้ทุกที่	 รับสมัครสมาชิก	 และเป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม		
TO	BE	NUMBER	ONE	ของชมรม

	 PIC-C	(Creative)	เปน็การจดักจิกรรมสรา้งสรรค	์๗	ดา้น	ภายใตค้ำาขวญั		
“เยาวชนพฒันาเศรษฐกจิ	จติอาสา	รกัษาวฒันธรรม	ประเพณ	ีมเีสรปีระชาธปิไตย	
ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม	ฝกึซอ้มดนตร	ีกฬีา	ศลิปะ	ยดึธรรมะนำาชวี	ี	TO	BE	NUMBER	ONE”	
 โรงเรียนอนุบ�ล TO BE NUMBER ONE 
	 เนื่องจากการจัดกิจกรรมของสมาชิกชมรม		TO	 BE	 NUMBER	ONE	
ในชุมชนบ้านไผ่งาม		อำาเภอโคกสูง	จะมีกลุ่มเด็กอายุ	๓-๕	ปี	ติดตามพี่ๆ	ที่เป็น
สมาชิก	มาร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE		ค่อนข้างเยอะ	
และอยากมีส่วนร่วม	 ชมรมฯ	 จึงได้มีความคิดจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ขึ้น		เพื่อให้น้องเหล่านี้	เตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก	ฯ	
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ทีเ่ขม้แขง็	เมือ่อายคุรบ	๖	ป	ีโดยมกีจิกรรมทกุวนัเสาร	์	โดยมพีี่ๆ 	ทีเ่ปน็สมาชกิ	ฯ	
คอยดแูลและจดักจิกรรมซึง่ในป	ี๒๕๕๖		ไดม้กีารประเมนิผลการดำาเนนิกจิกรรม	
พบว่าสมาชิกที่โรงเรียนอนุบาล	TO	BE	NUMBER	ONE	มีส่วนร่วมและมีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมของชมรมอย่างเข้าใจ	

 TO BE NUMBER ONE ส�นสัมพันธ์ไทยกัมพูช� 

	 จงัหวดัสระแกว้	ไดข้ยายเครอืขา่ยการดำาเนนิงาน	TO	BE	NUMBER	ONE		
ไปยังจังหวัดบันเตียเมียนเจย	 และจังหวัดพระตะบอง	 โดยใช้กิจกรรม	 TO	 BE		
NUMBER	 ONE	 เชื่อมสัมพันธ์เยาวชน	 เจ้าหน้าที่	 และผู้บริหารไทย-กัมพูชา		
ก่อให้เกิดการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครอบคลุม		
	โดยมกีจิกรรมสรา้งสมัพนัธ์	ดนตร	ีกฬีา	สนัทนาการ	การจดัคา่ยเยาวชน	TO	BE	
NUMBER	ONE	ไทย-กมัพชูา		และไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารดำาเนนิงานของ
สมาชกิทัง้สองประเทศ		โดยมศีนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ตลาดโรงเกลอื		
เป็นศูนย์ประสานการจัดกิจกรรมของเยาวชนทั้งสองประเทศ	

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

 ผลสำ�เร็จจ�กก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�
	 ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัด/ชมรม	ประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้
	 -			ป	ี๒๕๔๘	รางวลัชนะเลศิระดบัประเทศ	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		

ในชุมชนภูมิภาค
	 -		ป	ี๒๕๔๙		รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	๑	ระดบัประเทศ	ชมรม	TO	BE	

NUMBER	ONE	ในชุมชนภูมิภาค	 	 					
	 -			ปี	๒๕๕๒	รางวัลชมเชย	ระดับประเทศ	ชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	ในชุมชนภูมิภาค
	 -	 ปี	๒๕๕๔	รางวัลชนะเลิศ	จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ดีเด่น

ระดับประเทศ	
	 -		ป	ี๒๕๕๕			รางวลัชนะเลศิ	ระดบัประเทศ	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		

ในชมุชนภมูภิาค		รางวลัชนะเลศิ	ระดบัประเทศ	TO	BE	NUMBER	ONE		
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ในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน		รางวลัผูว้า่ราชการจงัหวดั	
TO	BE	NUMBER	ONE

	 -	 ปี	๒๕๕๖		รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	๒	ระดบัประเทศ	ชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	ในสถานประกอบการขนาดใหญ่	

	 	 ในส่วนสมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ได้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ตั้งไว้และที่สำาคัญมีสมาชิกชมรม	ฯ	จากจังหวัดบันเตียเมียนเจย	ประเทศ
กมัพชูาเขา้รว่มเปน็สมาชกิ	เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้	๓	ระบบอยา่งตอ่เนือ่ง	
(ภายในจังหวัด	 ระหว่างจังหวัด	 และระหว่างประเทศ)	 เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์
และเวทีการแสดงออกของสมาชิก
 ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ๑.	สมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ประเภทตา่งๆ	ไดแ้ลกเปลีย่น	
ประสบการณ์การดำาเนินกิจกรรม	 และนำากลับไปจัดกิจกรรมสร้างสรรค์	
อย่างต่อเนื่องในชุมชนต่อไป	
	 ๒.	เยาวชน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จังหวัดสระแก้ว	 และจังหวัด	
บันเตียนเมียนเจย	เกิดความตระหนักในปัญหายาเสพติด	และเกิดเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศ	
						 ๓.	เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	ทำาให้ไม่ไปยุ่งเก่ียว
กับยาเสพติด	

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

 ๑.	 ผู้บริหารมอบนโยบายการดำาเนินงาน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
แก่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
	 ๒.	 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทั้งในระดับจังหวัด	 	 และ
การเข้าร่วมประกวดในระดับภาค/ประเทศ	 โดยการระดมทุนจากภาคเอกชน		
มาช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ	ดำาเนินงาน	ทั้งจากรัฐ	เอกชน	ท้องถิ่น	เพิ่มมากขึ้นทุกปี		
และมีกิจกรรมในหน่วยงานเพิ่มขึ้น
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	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดอำานาจเจริญ

 (กลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๒)

นโยบาย แนวทาง และหลักการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE 

 จงัหวดัอำานาจเจรญิ	ไดน้อ้มนำาโครงการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา		
สิริวัฒนาพรรณวดี	มาดำาเนินการเป็นปีที่	๑๐	ใน	ปี	๒๕๕๗
	 ภายใต้วิสัยทัศน์“ประชาสังคมเข้มแข็ง	 หนุนเสริมแรงให้เยาวชน
เป็นคนเก่งและดี		TO	BE	NUMBER	ONE”
	 มีค่านิยม	TO	BE	NUMBER	ONE		ร่วมกันที่ว่า
	 	 “นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัเปน็เพือ่น		ผูว้า่ราชการจงัหวดัเปน็พี่
	 	 ผู้ใหญ่ใจดีเป็นแรงหนุน		พุทธคุณเป็นฐาน		ชุมชนเป็นบ้าน
			 	 อนาคตบตุรหลานเปน็หลกัชยั		รกัษาศลิปวฒันธรรมไวใ้หเ้ปน็หนึง่”

เป้าหมาย

	 กลุ่มเป้าหมายหลัก	วัยรุ่นและเยาวชนอายุ	๖	–	๒๔	ปี
	 กลุ่มเป้าหมายรอง		ประชาชนทั่วไป	 	
	 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้อำานาจเจริญ	 เป็น	 PARADISE	 OF
E-SAN	“	เมืองในฝัน	บ้านที่น่าอยู่	สำาหรับเยาวชน	”	
	 ROAD	MAP	 “มุ่งมั่นสู่การเป็นจังหวัด	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
ต้นแบบระดับทอง	ในปี	๒๕๕๙	และต้นแบบระดับเพชร	ในปี	๒๕๖๒”
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วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
	 ๒.	เพือ่พฒันาศกัยภาพและคณุภาพเยาวชนใหเ้ปน็คนรุน่ใหมท่ีเ่ชือ่มัน่
และภาคภูมิใจในตนเอง
	 ๓.	เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์	โดยการ
สนับสนุนของสังคม
	 ๔.	เพือ่สรา้งความเขา้ใจและยอมรบัผูม้ปีญัหายาเสพตดิ	โดยใหม้โีอกาส
กลับมาเป็นคนดีของสังคม
	 ๕.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป

วิธีการดำาเนินงาน

	 การขับเคลื่อนโครงการ	 โดยมี	 นายวีระวัฒน์	 ชื่นวาริน	 ผู้ว่าราชการ
จังหวัด	 เป็นประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา	
ยาเสพติด	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ในระดับจังหวัดตามคำาสั่งศูนย์อำานวยการ	
พลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิจงัหวดัอำานาจเจรญิ	มคีณะกรรมการ	ทัง้หมด	๗		คณะ		
มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำางานระดับจังหวัด	 ปีละ	 ๖	 ครั้ง	 โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด	 เป็นประธานทุกครั้ง	 มีการประชุม
ติดตาม	และรายงานผลการดำาเนินงานทุกเดือน	ในการประชุมกรรมการจังหวัด
และที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด		
จังหวัดอำานาจเจริญ
	 มกีารจดัทำาแผนงาน	โครงการ	ใชก้ระบวนการแผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร	์
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี	 จังหวัดให้ความ
สำาคัญกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำาทีม
ในการนำาเสนอผลงานจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกครั้งในการประกวด
ทั้งระดับภาค	การติดตามและประเมินผลในพื้นที่และระดับประเทศ
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	 นอกจากนี้จังหวัดให้ความสำาคัญ	 โดยได้มีการบูรณาการแผนงานคน	
และงบประมาณ	ดังนี้
	 ในปี ๒๕๕๔	ทำา	MOU	กับกองทุนสุขภาพระดับตำาบล	สนับสนุนงบ
ประมาณ	รายหวัๆ		ละ	๘	บาท	/ประชากร	เปน็จำานวนงบประมาณ	๒,๖๖๕,๘๘๘	บาท	
และงบประมาณจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทบรวมทั้งสิ้น	๕	ล้านบาท	
	 ในป ี๒๕๕๕ ทำา	MOU	กบักองทนุสขุภาพตำาบล	ไดเ้พิม่เปน็รายหวัๆ	ละ
๑๐	 บาท/ประชากร	 เป็นจำานวนงบประมาณ	 ๓,๓๑๕,๙๔๐	 บาท	 ได้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท		
และงบสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด		๒,๑๘๑,๗๑๐	บาท	รวมท้ังส้ิน	๕,๕๙๘,๖๕๐	บาท	
 ในปี ๒๕๕๖	 งบประมาณจากการบูรณาการในทุกภาคส่วน	 งบจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำานาจเจริญ	๔๕๐,๐๐๐	บาท	จากศูนย์อำานวยการ	
พลังแผ่นดินเอาชนะเสพติด	 ๓๔๐,๐๐๐	บาท	 จากกองทุนสุขภาพตำาบล	 และ
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ๕,๐๔๑,๖๖๔	 บาท	 มีงบดำาเนินการรวมทั้งสิ้น	
๕,๘๓๑,๖๖๔	บาท
 ในปี ๒๕๕๗	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำาเนินการจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด	๘๐๐,๐๐๐	บาท	จากศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ	
เสพติด	 ๓๔๕,๐๐๐	 บาท	 และจากกองทุนสุขภาพตำาบลและจากสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ		๕,๑๓๙,๓๒๑	บาท	มีงบดำาเนินการรวมทั้งสิ้น	
๖,๒๘๔,๓๒๑		บาท
 ขับเคลื่อนกิจกรรมด้วย  ๓ ยุทธศ�สตร์หลัก		คือ
 ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ ก�รรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้�งกระแสนิยม 
ทีเ่อือ้ตอ่ก�รปอ้งกนัและแกไ้ขปญัห�ย�เสพตดิ	ภายใตแ้นวคดิการสรา้งกระแส		
“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”		โดย

	 -		สร้างกระแสผ่านสื่อ	 จัดทำาสื่อ	 เผยแพร่ความรู้	 ประชาสัมพันธ์		
ทาง	WEBSITE		วทิย	ุหอกระจายขา่ว	ปา้ยตามมมุเมอืง	โทรทศัน	์รบัสมคัรสมาชกิ
ชมรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
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	 -			สร้างกระแสผ่านกิจกรรม
	  ๑)  จดัก�รประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
ทั้งในระดับจังหวัดและส่งทีมเข้าประกวดระดับภาคทุกปี
	 	 ๒)	 กำ�หนดให้ช่วงวันที่ ๑-๑๐ ธันว�คมซึ่งเป็นง�นประเพณีฮีต
สิบสองและง�นก�ช�ดของจังหวัดเป็น	“สัปดาห์	TO	BE	NUMBER	ONE”		
ของจังหวัดอำ�น�จเจริญ 	มีกิจกรรมดังนี้
						 	 	 ๒.๑		มกีารจดันทิรรศการผลการดำาเนนิงาน	TO	BE	NUMBER	ONE		
			 	 	 ๒.๒		มกีารประกวด	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	ระดบัจงัหวดั							
เพื่อคัดเลือกเยาวชนส่งเข้าประกวดระดับภาค	
			 	 	 ๒.๓		มเีวทเียาวชน	TO	BE	NUMBER	ONE	จงัหวดัอำานาจเจรญิ	
เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชน	 ได้แสดงความสามารถ	 ประกอบด้วยการแสดงความ
สามารถในด้านดนตรี	การเต้น	(TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN	DANCERCISE)	
การร้องเพลงโดย	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	
				 	 	 ๒.๔	มกีารสรา้งกระแสโดยการประกวดชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONEระดบัจงัหวดัทกุปี	และไดส้ง่จงัหวดั/ชมรมเขา้รว่มมหกรรม/ประกวดทัง้ใน
ระดับภาคและประเทศอย่างต่อเนื่อง	
	 ๓) ก�รจัดกิจกรรมในวันรณรงค์ต่อต้�นย�เสพติดโลก ทุกวันที่	
๒๖	 มิถุนายนของทุกปีโดยมีการจัดบูธนิทรรศการ	 การแสดงของสมาชิกชมรม		
TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๔) ก�รร่วมจัดบูธนิทรรศก�ร และร่วมกิจกรรมในง�นอื่นๆ	 เช่น	
วันแรงงานแห่งชาติและกิจกรรมในกลุ่มวัยต่างๆ	เช่น	ผู้สูงอายุ/สตรี/วันแม่แห่งชาติ/
งานกีฬา/งานแสดงศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
 ยุทธศ�สตร์ที่ ๒ ก�รเสริมสร้�งภูมิคุ้มกันท�งจิตใจให้แก่เย�วชน
	 ๑)	 มกีารพฒันาพระวทิยากร	TO	BE	NUMBER	ONE	เพือ่เปน็วทิยากร
สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน
	 ๒)	 สร้างความรัก	 ความกตัญญู	 ด้วย	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
ระลึกพระคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติทุกปี
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	 ๓)	 พัฒนาชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โดยพัฒนาแกนนำา		
ในสถานศึกษา	ชุมชน		สถานประกอบการ	และเรือนจำา	
	 ๔)	 มกีารพฒันาสมาชกิ	สูค่วามเปน็หนึง่	“TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP”	
	 ๕)	 จดัตัง้ชมรม	TO	BE	NUMBER		ONE	ครอบคลมุ	สถานศกึษา		ชมุชน		
สถานประกอบการ	และเรือนจำา	
	 ๖)	 จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ครบทุกอำาเภอ		
มีศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบอย่างน้อยอำาเภอละ	๒	แห่ง	

 ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ ก�รสร้�งและพัฒน�เครือข่�ยเพื่อก�รป้องกันและ
แก้ไขปัญห�ย�เสพติด 
	 ๑)	 ขยายสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER		ONE	อายุ	๑๐	–	๒๔	ปี	
ร้อยละ	๑๐๐	และขยายสู่กลุ่มอายุตั้งแต่	๖	ปีขึ้นไปเพิ่มมากขึ้น	
	 ๒)	 ได้ขยายเครือข่ายลงลึกสู่ชุมชน	 ทั้งเครือข่าย	 อสม.	 TO	 BE		
NUMBER	ONE	เครือข่าย	ชมรมสตรี	และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ	
	 ๓)	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		ในจังหวัด		โดยจัดมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประกวดผลงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดอำานาจเจริญ
ประจำาปี	 และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำาปี	 โดยจัดบูธนิทรรศการของ
จังหวัด/ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในรอบการติดตามประเมินผลในพื้นที่
	 ๔	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจังหวัด	 โดยการศึกษาดูงานและร่วม
มหกรรมรวมพล	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และร่วมประกวดจังหวัด/ชมรม		
TO	BE	NUMBER	ONE	ทั้งระดับภาค/ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง	
	 ๕)	 มีเครือข่ายพระสงฆ์ร่วมนำาธรรมสู่เยาวชนในค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม	
	 ๖)	 ขยายเครือข่ายสู่ครอบครัว	 TO	BE	NUMBER	ONE	 เป็นจังหวัด
แรกของประเทศ
	 ๗)		เป็นวิทยากร/ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับจังหวัดอื่น	 และเครือข่าย
ชมรมภายในจังหวัด	มีทีมวิทยากรของจังหวัดอบรม			เพื่อพัฒนาแกนนำาชมรม/
ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE
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	 ๘)	 	 มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือพึ่งพากัน	 จำานวน			
๑๐	 จังหวัด	 (ภูเก็ต	 ยโสธร	 อุบลราชธานี	 ร้อยเอ็ด	 สุรินทร์	 บุรีรัมย์	 ขอนแก่น		
บึงกาฬ	มหาสารคาม	และนครราชสีมา)

กิจกรรมเด่น

 ๑) ครอบครัว TO BE NUMBER ONE 

	 ในป	ี	๒๕๕๕		จงัหวดัอำานาจเจรญิไดร้ณรงคค์รอบครวั	TO	BE	NUMBER		
ONE	เปน็จงัหวดัแรกของประเทศ	เนือ่งจากครอบครวัเปน็หนว่ยทางสงัคมทีเ่ลก็
ที่สุด	แต่มีความสำาคัญที่สุด		ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเยาวชน	 มีการประเมินผลและประกวดครอบครัว	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ระดบัจงัหวดั	ในป	ี๒๕๕๖	คดัเลอืกครอบครวัตน้แบบระดบัดเีดน่
และดีของจังหวัด	จำานวน	๙	ครอบครัว		ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	
(NBT)	ได้ให้ความสนใจ		จัดทำาบทสัมภาษณ์วิดีทัศน์	เพื่อขยายผลในชุมชนและ
ไดเ้ผยแพรท่างโทรทศัน	์ชอ่ง	NBT	ไปทัว่ประเทศเปน็เวลา	๑	ชัว่โมง	ในวนัที	่๒๖	
มิถุนายน	๒๕๕๖	ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก		
	 เกณฑค์รอบครวั	ครอบครวัทีจ่ะเปน็ครอบครวั	TO	BE	NUMBER	ONE		
ต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้		
	 ๑.		ครอบครัวที่มีเยาวชนอายุระหว่าง	๖-๒๔	ปี	ต้องเป็นสมาชิกชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๒.		คนในครอบครวัทีม่อีายมุากกวา่	๒๔	ป	ีเปน็สมาชกิสมทบของชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๓.	สมาชิกในครอบครัวทำากิจกรรมตามหลักการศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	
NUMBER	ONE	คือ	“ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนาอีคิว	 (พัฒนาจิตใจ
และอารมณ์)”
	 ๔.	 สมาชิกทำากิจกรรมร่วมกันวันละไม่ตำ่ากว่า	 	 ๒๐	 นาที	 อย่างน้อย
สัปดาห์ละ	๓	วัน	 ได้แก่	ทำากิจกรรม	ดนตรี	 กีฬา	ศิลปะ	วัฒนธรรม	จิตอาสา			
แก้ปัญหายาเสพติด	ปรับทุกข์	สร้างสุข		แก้ปัญหา	พัฒนาอีคิว	(พัฒนาจิตใจและ
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อารมณ์)	หรือทำากิจกรรมด้าน	ศิลปะ	วัฒนธรรมพื้นบ้าน	 เช่น	การร้องหมอลำา		
สรภัญญะ	 เพลงกล่อมลูก	 อาสาทำาความดีในสังคม	 ชุมชนร่วมกันกับสมาชิกใน
ครอบครัว
	 ๕.		สมาชิกในครอบครัว	 ไม่ยุ่งเกี่ยว	 ไม่เสพ	 ไม่ค้า	 ยาเสพติดให้โทษ
ทุกชนิด	 หากมีสมาชิกในครอบครัวเสพหรือติดยาเสพติด	 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่			
รพ.สต.เพื่อเข้ารับการบำาบัดรักษา	ฟื้นฟู	ตามโครงการ	“ใครติดยายกมือขึ้น”	

 ๒) ก�รจดัเวทเีย�วชน TO BE NUMBER ONE จงัหวดัอำ�น�จเจรญิ 

	 ในสปัดาห	์	TO	BE	NUMBER	ONE	ของจงัหวดัอำานาจเจรญิ	๑	-	๑๐	ธนัวาคม	
ทุกปีซึ่งเป็นงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดประจำาปี	 นอกจากมีการ
ประกวด	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	แลว้มเีวทใีหเ้ยาวชนแสดงออก	กจิกรรม
ประกอบด้วย
	 -		การแสดงของวงดนตรีจากสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE
	 -		การแสดงจากสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 -		การแสดงความสามารถของตัวแทน	TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN	
	 	 DANCERCISE	จังหวัดอำานาจเจริญ
	 -		การแสดงความสามารถของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	 TO	 BE		
	 	 NUMBER	ONE	(TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL)	จงัหวดัอำานาจเจรญิ

	 ซึ่งการจัดเวทีเยาวชน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จังหวัดอำานาจเจริญ		
ได้รับความสนใจจากประชาชนจำานวนมาก	 สร้างความภาคภูมิใจแก่เยาวชน	
ซึ่งทั้งพิธีกรดำาเนินรายการและเยาวชนที่แสดง	 เป็นสมาชิกชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ทั้งสิ้น
	 ๓) ฟุตบอล TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN CUP
	 เพือ่สรา้งเวทใีหเ้ยาวชนไดแ้สดงความสามารถทางการกฬีา	และใชเ้วลา
ว่างให้เป็นประโยชน์	มีการทำางานเป็นทีม	
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 ๔) หมอลำ� TO BE NUMBER ONE ต่อต้�นย�เสพติด
	 ซึ่งเป็นนวัตกรรมโดยการนำาหมอลำาซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นสื่อในการให้ความรู	้ สร้างกระแสโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
และประชาชนทั่วไป	 โดยจังหวัดอำานาจเจริญ	 เป็นจังหวัดแรก	 ของประเทศ	
ที่นำาหมอลำามาเป็นสื่อกลาง	 โดยจัดทำาเป็นแผ่นซีดี	 เพื่อใช้เผยแพร่ให้ความรู้	
ทางสถานีวิทยุ	 และหอกระจายข่าวหมู่บ้านเกี่ยวกับความรู้เรื่องโครงการ		
TO	BE	NUMBER	ONE		และยาเสพตดิ		การกระตุน้ใหด้ำาเนนิกจิกรรมครอบครวั	
TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ต่อเนื่อง

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

	 สมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	สำาเร็จการศึกษาออกไปทำาให้
มีปัญหาเรื่องแกนนำาชมรม	 ดังนั้นแกนนำาชมรม	 อาสาสมัครต้องมีหลายรุ่นและ
ต้องมีการอบรมทดแทนเพื่อความต่อเนื่องของการดำาเนินงานชมรม

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

 ๑) ร�งวัลแห่งคว�มภ�คภูมิใจ 
											จังหวัดอำานาจเจริญได้รับรางวัล		จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่
สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที	่ ๒	 ได้พัฒนาชมรมใน
จังหวัดจนประสบความสำาเร็จคือ	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา
ระดบัอาชวีศกึษา-อดุมศกึษา	วทิยาลยัเทคนคิอำานาจเจรญิ	ปจัจบุนัสามารถรกัษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่		๑	
	 นอกจากนี้สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดอำานาจเจริญ	ยังได้
รบัรางวลัในการประกวดอืน่ๆ	ไดแ้ก	่การประกวด	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	
และการประกวด	TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN	DANCERCISE	
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	 ๒)  เกดิกระแสก�รตอบรบัในก�รดำ�เนนิง�นโครงก�ร	เกดิการบรูณา
การในเรือ่งงบประมาณจากทกุภาคสว่นในจงัหวดั		ทัง้ระดบัพืน้ทีแ่ละภาคเอกชน		
มสีว่นรว่มในการดำาเนนิงานโครงการมากขึน้		โดยในระดบัพืน้ที	่ไดร้บัความรว่มมอื	
และการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ในเร่ืองงบประมาณภาคเอกชน
มสีว่นรว่มในการบรจิาคเงนิใหช้มรมเพือ่ดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ	เชน่	การประกวด	
TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN	DANCERCISE	นอกจากนั้นชมรมต่างๆ	ให้ความ
สนใจส่งชมรมเข้าประกวดในระดับจังหวัดมากขึ้น

	 ๓)  สม�ชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย�่งต่อเนื่อง 
(ซึ่งในปี	 ๒๕๕๐	 ร้อยละ	 ๕๒.๗๑	 ปี	 ๒๕๕๑	 ร้อยละ	 ๕๕.๙๖	 ปี	 ๒๕๕๒		
รอ้ยละ	๖๑.๙๗	ป	ี๒๕๕๓	รอ้ยละ	๗๐.๔๐	ป	ี๒๕๕๔		รอ้ยละ๘๘.๑๔		ป	ี	๒๕๕๕		
และ๒๕๕๖	 ได้	 ร้อยละ	 ๑๐๐	 ตามลำาดับ	 มีชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE		
ครบทุกชุมชนและทุกสถานศึกษา	 มีชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 มีศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
ครบทุกอำาเภอและโครงการ	 “ใครติดยายกมือขึ้น”	 มีผู้สมัครใจบำาบัดเพิ่มขึ้น	
ในปี	๒๕๕๓		จำานวน		๘๗		ราย	,	ปี	๒๕๕๔		จำานวน	๓๐๓	ราย		ปี	๒๕๕๕	
จำานวน		๓,๔๘๔		ราย	ป	ี๒๕๕๖	จำานวน	๑,๙๒๕	ราย		มอีตัราไมก่ลบัมาเสพซำา้ฯ		
ร้อยละ	๘๒.๘๖	

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.		ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด	คือ	ผู้ว่าราชการจังหวัด		ให้ความสำาคัญ
กับโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โดยเป็นประธานการประชุม	 และร่วม
กิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ	ทั้งโดยตรงจาก
ศนูยอ์ำานวยการพลงัแผน่ดนิเอาชนะเสพตดิ	และผลกัดนัผา่นทางองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
	 ๒.	 จังหวัดอำานาจเจริญ	 มีเลขานุการคณะกรรมการอำานวยการของ
โครงการ	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่เข้มแข็ง	
ให้ความสำาคัญและมีความเข้าใจแนวทางดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	
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ONE	อยา่งดยีิง่	โดยนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัอำานาจเจรญิไดร้บัพระราชทาน
โลร่างวลันายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั	TO	BE	NUMBER	ONE	จากทลูกระหมอ่ม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ถึง	๒	ท่าน	คือ	นายแพทย์ภาสกร	
ไชยเศรษฐ	และ	ดร.นายแพทย์ไพศาล	วรสถิตย์
	 ๓.		การไดร้บัความรว่มมอืจากสว่นราชการและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง
	 ๔.		องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั	เทศบาลและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล	
ให้การสนับสนุนงบประมาณ		ทำาให้ดำาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
	 ๕.	 การบริหารจัดการมีการประชุมคณะกรรมการ	 การติดตาม		
การช่วยเหลือแนะนำาชมรม	และการประชาสัมพันธ์ความสำาเร็จของโครงการให้
สาธารณชนทราบ
	 ๖.	การดำาเนินงานตาม	๓	ยุทธศาสตร์ของโครงการอย่างต่อเนื่องและ
พัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดนราธิวาส

 (กลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑)

นโยบาย แนวทาง และหลักการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE 

	 การกำาหนดนโยบายภายใตก้ารนำาของ	นายณฐัพงศ	์ศริชินะ	ผูว้า่ราชการ
จงัหวดันราธวิาส	ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิจงัหวดันราธวิาส	กลา่วในพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืแสดง
เจตนารมณ์ขับเคลื่อนดำาเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
(TO	BE	NUMBER	ONE)		จังหวัดนราธิวาส	เมื่อวันศุกร์		ที่		๒๙		พฤศจิกายน		
๒๕๕๖	ณ	 ห้องประชุม	 พระบารมี	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสว่า		
“โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นโครงการที่เผยแพร่ความรู้	ความเข้าใจ	
เกีย่วกบัการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ		โดยเปา้หมายหลกั	คอื	กลุม่เยาวชน	
ช่วยให้กลุ่มเยาวชนที่เป็นผู้เสพและผู้ติด	 สามารถเลิกยาและกลับมาใช้ชีวิตใน
สงัคมไดต้ามปกต	ิโครงการนีส้ำาเรจ็ไดห้ากทกุฝา่ยทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	รว่มแรง
ร่วมใจผลักดันอย่างเต็มที่	และสิ่งสำาคัญ	คือ	การได้นำาผลสำาเร็จของการดำาเนิน
โครงการ	 ถวายรายงานแก่องค์ประธานโครงการ	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวดี	นำามาซึง่ความอิม่ใจแกผู่ป้ฏบิตังิานเปน็อยา่งยิง่	”	
										 นายสรรพงษ์	 ฤทธิรักษา	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	
ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการอำานวยการโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ของ
จงัหวดันราธวิาส	ตระหนกัและใหค้วามสำาคญักบัโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		
อยา่งมาก	เพราะจงัหวดันราธวิาส	มทีัง้ปญัหาสถานการณค์วามไมส่งบและปญัหา
ยาเสพติดที่เกี่ยวเนื่องกัน	 หากเราสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
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ได้ดีจะส่งผลให้สถานการณ์ความไม่สงบเบาบางลงด้วย	 ผู้ก่อเหตุการณ์ความ	
ไม่สงบส่วนหนึ่งเป็นผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	ดังนั้นจังหวัดนราธิวาสจึงนำาโครงการ
ใครตดิยายกมอืขึน้		มาเปน็แบบในการ	จดักจิกรรมบำาบดัรกัษา	จนทำาใหส้ามารถ
นำาผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำาบัดทั้งรูปแบบคลินิกและค่าย	 ได้เป็นจำานวน
มาก	จงัหวดันราธวิาส	ดำาเนนิกจิกรรมทกุกจิกรรมของโครงการ	และสง่ประกวด/
แขง่ขนัทกุกจิกรรม		ดว้ยความตัง้ใจเพยีงเพือ่ใหไ้ดถ้วายรายงานตอ่องคป์ระธาน
โครงการ	 นี่คือสิ่งที่	 คนทำางานมุ่งมั่น	 ทุกปีเมื่อถึงห้วงของฤดูประกวด/แข่งขัน	
เพราะเรามีสายเลือด	TO	BE	NUMBER	ONE
 แนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มหลักยุทธศ�สตร์โครงก�รท้ัง ๓  ยุทธศ�สตร์   
	 ๑.		การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ใช้หลักการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	แผ่ขยายไป
ทกุพืน้ทีข่องหมูบ่า้น/ชมุชน/โรงเรยีน/โรงงาน	โดยทำาเชงิรกุ	แบบมเีปา้หมายเชงิ
ปรมิาณ	ใชเ้ครอืขา่ยทกุองคาพยพ	จนสามารถรบัสมคัรสมาชกิ	TO	BE	NUMBER	
ONE	และตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	พร้อมทั้งดำาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง	
	 ๒.		การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน	 โดยการถ่ายทอด
ความรู้และเสริมทักษะ	 ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	 และแกนนำา
ครอบครัว	 เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต	 ให้แก่
เยาวชนในชุมชน	 และสามารถให้การช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น	
เป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในอนาคต	สำาหรับในโรงเรียน	โดยการถ่ายทอด
ความรู้และเสริมทักษะ	 ให้แก่แกนนำานักเรียน	 การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 เป็นสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม	 ปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ปัญหา	
พฒันาอคีวิ	ในสว่นเยาวชนนอกระบบใชห้อ้งเรยีน	กศน.เปน็ศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	
NUMBER	ONE	ในโรงงานใช้โรงงานเป็นศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	
จังหวัดมีหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ให้แกนนำาสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ๓.	 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา	
ยาเสพติด	ดำาเนินการเชิงรุก	 โดยลงนามบันทึกข้อตกลง	ขยายเครือข่าย	ชมรม		
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในสถานประกอบการ	 โดยสำานักงานแรงงานจังหวัด	
เป็นเจ้าภาพหลัก	 ในหมู่บ้าน/ชุมชน	 โดยสำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด		
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เป็นเจ้าภาพหลัก	 ในสถานศึกษา	 โดยสำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานราธิวาส	
เขต	๑๕	เปน็เจา้ภาพหลกั	ในโรงเรยีนมธัยม/สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษานราธิวาส	เขต	๑,๒,๓	เป็นเจ้าภาพหลัก	ในโรงเรียนประถม	และสำานักงาน
สง่เสรมิการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยัจงัหวดั	เปน็เจา้ภาพหลกั	การดแูล
เยาวชนนอกระบบการศึกษา	พัฒนาศูนย์เรียนรู้	TO	BE	NUMBER	ONE	โดย	
	 	 ๓.๑	 ให้อำาเภอจะแนะ	 เป็นศูนย์เรียนรู้การดำาเนินงานอำาเภอ		
TO	BE	NUMBER	ONE	
	 	 ๓.๒		ใหค้ณะพยาบาลศาสตร	์มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร	์
เป็นศูนย์เรียนรู้การดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ในมหาวิทยาลัย	
	 	 ๓.๓			ให้โรงเรียนนราสิกขาลัย	 เป็นศูนย์เรียนรู้การดำาเนินงาน		
TO	BE	NUMBER	ONE	ในโรงเรียนมัธยม
	 	 ๓.๔	 ให้โรงแรมตันหยง	 เป็นศูนย์เรียนรู้การดำาเนินงาน	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ในสถานประกอบการ									
	 	 ๓.๕	 ให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส	
เป็นศูนย์เรียนรู้การดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE										
	 	 ๓.๖		ให้	 กศน.อำาเภอสุไหงปาดี	 เป็นศูนย์เรียนรู้การดำาเนินงาน		
TO	BE	NUMBER	ONE	ใน	กศน.
			 หลกัการยดึการเพิม่กลุม่เปา้หมายตามเปา้หมายกระทรวง	เขต	จงัหวดั	
และหน่วยงาน	 โดยให้แต่ละประเภทสร้างปฏิทินของตนเอง	 เพื่อเดินแนวทาง
เดียวกัน	 และทำาให้เพิ่มปริมาณและคุณภาพของชมรม	 โดยประชาสัมพันธ์
แนวทางการดำาเนินงานอย่างทั่วถึง	ได้แก่	
	 -		หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 -		หลักการดำาเนินงานชมรมยึด	๓	ก.	
	 -		มีศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ใช้หลักปรับทุกข์	สร้างสุข	
		 	 แก้ปัญหา	พัฒนาอีคิว	
	 -		 รายงานผล	อย่างน้อย	๒	ครั้งต่อปี	 เพื่อจังหวัดใช้เป็นข้อมูลในการ	
			 	 คดัเลอืกและสง่ประกวด	ระดบัจงัหวดั	ระดบัภาคใต	้และระดบัประเทศ	
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เป้าหมายการดำาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

           สร้�ง Road Map สู่จุดหม�ย คือ
									 ประเภทจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE
	 -	 ปี	๒๕๕๘	เป็นจังหวัดต้นแบบ	ระดับเงิน	
	 -	 ปี	๒๕๖๐	เป็นจังหวัดต้นแบบ	ระดับทอง	
	 -		 ปี	๒๕๖๓	เป็นจังหวัดต้นแบบ	ระดับเพชร	
										 ประเภทชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา
	 -		 ปี	๒๕๕๗	โรงเรียนนราสิกขาลัย	เป็นต้นแบบระดับเงิน	
	 -		 ปี	๒๕๕๙	โรงเรียนนราสิกขาลัย	เป็นต้นแบบระดับทอง	
	 -		 ปี	๒๕๖๒	โรงเรียนนราสิกขาลัย	เป็นต้นแบบระดับเพชร	
			 จังหวัดนราธิวาสได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์
สนบัสนนุให	้โรงเรยีนมธัยม	๑๗	แหง่	สงักดั	สพม.๑๕		โรงเรยีนประถม	๑๓	อำาเภอ	
สังกัด	สพป.๑,๒,๓.	กศน.		๑๓	อำาเภอ	ดำาเนินโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ภายในระยะเวลา	๗	เดือน	รายงานผล	ในวันที่	๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๗	
											ประเภทชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานประกอบการ
	 จังหวัดนราธิวาสได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 แสดงเจตนารมณ์
ร่วมกันกับแรงงานจังหวัดนราธิวาสสนับสนุนให้สถานประกอบการ	 ๑๓	 แห่ง	
ดำาเนินโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ภายในระยะเวลา	๗	เดือน	รายงานผล	
ในวันที่	๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๗	
		 ประเภทชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในชุมชน
	 จังหวัดนราธิวาสได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 แสดงเจตนารมณ์
ร่วมกันกับพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน	 ๗๗	 แห่ง		
ใน	๗๗	ตำาบล	ดำาเนนิโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ภายในระยะเวลา	๗	เดอืน		
รายงานผล	ในวันที่	๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๗	
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วัตถุประสงค์การดำาเนินงาน

								 ๑.		เพือ่เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติและสรา้งกระแสนยิมในกลุม่เยาวชน
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
								 ๒.		เพือ่สนบัสนนุใหเ้ยาวชนในชมุชน	ในโรงเรยีน		และในสถานประกอบ
การ		ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
								 ๓.	 เพือ่สรา้งระบบรองรบั	ผูเ้สพ	ผูต้ดิยาเสพตดิ	เปดิโอกาสใหไ้ดร้บัการ
บำาบัดรักษา		และกลับมาเป็นคนดีของสังคม
								 ๔.		เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้	 เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด	 ในกลุ่ม
เยาวชนและประชาชน
								 ๕.	 เพือ่สรา้งเครอืขา่ย	และพฒันาทกัษะในการปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด
								 ๖.		เพื่อเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นใน	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้

วิธีการดำาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

								จังหวัดนราธิวาสดำาเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
TO		BE		NUMBER		ONEภายใต้การอำานวยการ		ของคณะกรรมการโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยมีศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดเป็นตัวประสานหลักร่วมกับสำานักงานสาธารณสุข
จงัหวดั	มแีนวทางการดำาเนนิโครงการ	โดยคณะกรรมการฯ	มหีนา้ทีใ่นการกำากบั
ดูแลการดำาเนินการให้มีความครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา	 สถานประกอบการ	
ชุมชนและจังหวัด	มีกระบวนการ/กิจกรรมดำาเนินงาน	ดังนี้
	 ๑.		รณรงค์สร้างกระแส	 :	 ผ่านสื่อ	 สถานีวิทยุ	 ไวนิล	 ประชาสัมพันธ์		
facebook		Lineกลุ่ม	เพื่อรับสมัครสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE		และขยาย	
เครือข่าย		ในการจัดตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา	ในสถาน
ประกอบการ	สำาหรับเยาวชนนอกสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป	หน่วยงานที่
อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน	ตำาบลเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งชมรม
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	 ๒.		รับสมัครสมาชิกและจัดตั้งชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
ทุกประเภท	 โดยการจุดประกาย	 กระตุ้น	 เชิญชวนและประสานความพร้อม	
เพื่อก่อตั้งชมรมใหม่	 โดยการ	นัดหมาย	ทำาปฏิทิน	ลงชี้แจง	ซักซ้อม	 เพื่อสร้าง
ความพร้อมในการพัฒนา	เป็น	ชมรมTO	BE	NUMBER	ONE	แต่ละประเภทให้
มีคุณภาพ					
										 ๓.		จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 อย่างสร้างสรรค์	
ตอ่เนือ่ง	และเปน็รปูธรรม	หลากหลายรปูแบบ		เชน่	การจดักจิกรรมการประกวด
ต่างๆ	/การแข่งขัน	การรณรงค์	การให้ความรู้	เป็นต้น
	 ๔.		จัดกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์	 และเทคโนโลยี	 ของชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE		ที่ดำาเนินกิจกรรม		ประสบความสำาเร็จสู่ชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	ใกลเ้คยีง		เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้	ระหวา่งชมรมทีเ่ปน็แบบอยา่ง
ของชมรมต้นแบบทำาให้สามารถขยายผลการดำาเนินโครงการได้อย่างรวดเร็ว		
และมีประสิทธิภาพ
	 ๕.		สร้างขวัญกำาลังใจแก่บุคคล	 ชมรมดีเด่น	 โดยให้ไปทัศนศึกษา	
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัชมรมในพืน้ทีต่า่งๆในระดบั	จงัหวดั	ภาคและประเทศ	และ
ให้ได้เข้าเฝ้าองค์ประธานโครงการ	 ฯ	 เพื่อเป็นสิริมงคลสำาหรับชีวิตอันเป็นผล
ตอบแทนจากความสำาเร็จ
	 ๖.		ศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส			
นำานโยบายโครงการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	TO	BE	NUMBER	
ONE	มอบหมายภารกจิใหห้นว่ยงานหลกัรบัผดิชอบการขบัเคลือ่นโครงการไปสู่
เป้าหมาย	โดยสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทำาหน้าที่เป็นเลขานุการ
		 ๗.		คัดเลือกชมรมแต่ละประเภทท่ีมีความโดดเด่น	เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการส่งประกวด	ระดับภาคและประเทศ

กิจกรรมเด่น

	 ๑.		รณรงค์สร้างกระแส	ใช้ประชาสัมพันธ์ทาง	Line	และ	facebook
	 ๒.		กิจกรรมเปิดสำานัก	TO	BE	NUMBER	ONE		
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	 ๓.		กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
จงัหวดันราธวิาส	โดยการทำา	MOU	กบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	เพือ่ขยายเครอืขา่ย
และพัฒนาศูนย์เรียนรู้	
	 ๔.		จัดทำาปฏิทินการดำาเนินงานขับเคลื่อนทุกกิจกรรมของ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	โดยสมาชิกและเครือข่ายมีส่วนร่วม		ในการกำาหนดปฏิทินด้วย
ตนเอง	อันแสดงถึงความพร้อมของสมาชิก	และเครือข่ายใหม่																																																																																																												
	 ๕.		กำาหนดให้วันที่	๒๖	มิถุนายน	ของทุกปี	เป็นวัน	TO	BE	NUMBER	
ONE	จงัหวดันราธวิาส	เพือ่จดักจิกรรมใหญใ่นการรณรงค	์สรา้งกระแสในรอบป	ี
	 ๖.		อบรมเมล็ดพันธ์ใหม่หัวใจ	TO	BE	ทุกปี
	 ๗.		ร่วมเผยแพร่กิจกรรมโครงการ	 ฯ	 ในงานตลาดนัดคนรักสุขภาพ	
“Health	 Fair	 ๒๐๑๓”	ณ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ วิทยาเขตหาดใหญ	่	
มีเยาวชน	ใน	๗	จังหวัดภาคใต้	เข้าร่วม
	 ๘.		จัดทำาแผ่นพับ	 ๓	 ภาษา	 เผยแพร่กิจกรรมโครงการใน	 ๓	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	และประเทศมาเลเซีย
	 ๙.		ร่วมออกบูธนิทรรศการ	งานวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสทุกปี
	 ๑๐.		กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 NARA	
FUTSAL	CLUB	

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 ปัญห� อุปสรรค ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร TO BE NUMBER ONE 
	 ๑.		งบประมาณในการสนบัสนนุ	ขยายเครอืขา่ยชมรม	TO	BE	NUMBER		
ONE	ไมเ่พยีงพอ	ทำาใหก้ารขบัเคลือ่นตอ้งหยดุชะงกัเปน็ชว่งๆ	และการดำาเนนิการ	
ศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ON	 ในสถานประกอบการ	 ส่วนใหญ่เป็น	
สถานประกอบการขนาดเล็ก	 ไม่มีงบประมาณเพียงพอ	 ในการดำาเนินงาน	
อย่างต่อเนื่อง
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									 ๒.	จังหวัดนราธิวาสมีสถานการณ์ความไม่สงบ	 ประชาชนและ	
เครือข่ายต่างๆ	 มักขาดความสนใจสิ่งเร้าอื่นๆ	 นอกจากชีวิตความเป็นอยู่และ	
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ	การขยายชมรมใหม่	และรกัษาสภาพชมรม
เก่าให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องยั่งยืน	ค่อนข้างยาก
	 แนวท�งแก้ไข
			 ๑.	ขอสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด
	 ๒.	ศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส	
กับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดในนามเลขานุการ	 ให้ความสำาคัญกับการขยาย	
เครอืขา่ยและพฒันาเครอืขา่ยเดมิใหม้คีณุภาพ	โดย	จดัทำาปฏทินิการดำาเนนิงาน		
ดว้ยการลงกระตุน้		และรว่มดำาเนนิการกบัเครอืขา่ยทัง้เกา่และใหมอ่ยา่งสมำา่เสมอ	
ตอ่เนือ่ง	ใชก้ารสือ่สารทกุชอ่งทาง		โดยเฉพาะทาง	Line	และ	facebook	ในการ
รับฟังความคิดเห็น	 ตอบปัญหา	 ข้อเสนอแนะจากเครือข่ายเพื่อนำามาวางแผน	
ในการพัฒนา

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ 

 คว�มสำ�เร็จ
  ร�งวัลและคว�มภ�คภูมิใจ
	 ๑.	มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์	ไดร้างวลัชนะเลศิ	รุน่	Teenage		
ระดับภาคใต้	 และได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ	 จากการแข่งขัน		
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 AEROBICS	 &	 DANCERCISE	 THAILAND		
CHAMPIONSHIP	๒๐๑๓	
	 ๒.	จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อม
เป็นต้นแบบระดับเงินปีที่	๑	ระดับประเทศ
	 ๓.	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนนราสิกขาลัย		ได้รับรางวัล
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่	๒	ระดับประเทศ
	 ๔.	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนสวนพระยาวทิยา		ไดร้างวลั
รองชนะเลิศอันดับสอง	ระดับภาคใต้		
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	 ๕.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลทุกตำาบล	ร่วมกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ทุกตำาบล	 จัดตั้ง	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในทุกตำาบล			
ซึ่งสามารถจัดตั้งชมรมได้ทุกตำาบล	 จำานวน	 ๗๗	 ชมรมและจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	
TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๖.	พัฒนาเครือข่ายศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในโรงเรียน
ทั้ง	๑๓	อำาเภอๆ	ละ	๑	โรงเรียน	ให้ดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อเนื่อง
	 ๗.	ขยายเครอืขา่ยชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในรฐักลนัตนั	ประเทศ
มาเลเซีย	 โดยมีเข็มมุ่ง	 “ปี	 ๒๕๕๘	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทำาให้อาเซียน	
ปราศจากยาเสพติด”
	 ๘.		จัดตั้งชมรม	และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	และ
ขยายองคค์วามรูสู้ศ่นูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน	อำาเภอสไุหงปาด	ีจงัหวดันราธวิาส
	 ๙.	 จัดตั้งชมรม	และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	และ
ขยายองค์ความรู้สู้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

 ประโยชน์ที่ได้รับ
	 สำาหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการดำาเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 (TO	BE	NUMBER	ONE)	 ได้รับผลทั้งทางตรงและ	
ทางอ้อม		ที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัด	ดังนี้		
	 ๑.	 โครงการฯ	 สามารถทำาให้	 วัยรุ่น/เยาวชนท่ีมีความแตกต่างกันใน	
เช้ือชาติ		ศาสนา	สามารถหนัมารว่มกจิกรรมจบัมอืกนัทำางานสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่ง
มีคุณภาพ						
	 ๒.	 การจัดกิจกรรมในโครงการ	 สามารถแย่งชิงมวลชนวัยรุ่น	 จาก	
ผูป้ระสงคร์า้ยตอ่จงัหวดันราธวิาส	ชมรมและเครอืขา่ยสามารถเขา้ไปทำากจิกรรม
ในชุมชน	 ได้อย่างปลอดภัย	 เป็นใบเบิกทางในการเข้าไปจัดกิจกรรม	 โครงการ	
อื่น	ๆ	ได้อย่างเป็นระบบ		



เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE 

“ก้าวย่างของการทำางานกับ TO BE NUMBER ONE”

137

	 ๓.	การดำาเนินกิจกรรมของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในลักษณะ
เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี/กระบวนการจัดกิจกรรม/เพื่อนช่วยเพื่อน	
เป็นจุดเด่นที่ทำาให้จังหวัดนราธิวาสมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อเนื่องและ	
ได้รับการยอมรับ	มีผลงานมากมาย	ได้รับรางวัลระดับประเทศทุกปี		
	 ๔.	 การบูรณาการกิจกรรม	 งบประมาณ	 คนและการจัดการ	 ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ	ในชุมชน	ซึ่งที่เห็นได้เด่นชัด	คือ	การร่วมบูรณาการทรัพยากร
การบรหิาร		ระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัหนว่ยงานภาครฐัอยา่งลงตวั
เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการ
	 ๕.	ไดเ้สรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติ		และสรา้งกระแสนยิมในกลุม่เยาวชน		
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด	 โดยสามารถทำาให้เยาวชนในชุมชน	 โรงเรียนและ
สถานประกอบการ		ได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์มีระบบรองรับผู้เสพ	ผู้ติดยาเสพติด	
เปิดโอกาสให้ได้รับการบำาบัดรักษาและกลับมาเป็นคนดีของสังคม
											๖.	ไดเ้ผยแพรอ่งคค์วามรูเ้กีย่วกบัการปอ้งกนัสารเสพตดิในกลุม่เยาวชน											
และประชาชน	สรา้งเครอืขา่ย		และพฒันาทกัษะในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

	 ๑.	ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	
ONE	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	 เลขานุการโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ให้ความสำาคัญ	โดยได้มอบเป็นนโยบายสำาคัญของจังหวัด	และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำาสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ
	 ๒.	ผูบ้รหิารตามขอ้	๑	มกีารตดิตามควบคมุกำากบัและประเมนิผลอยา่ง
ต่อเนื่อง	
	 ๓.	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	โดยใช้สื่อ	๓	ภาษา	ทำาให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย	อาทิเช่น
	 	 -		 การทำาข่าวประชาสัมพันธ์	โครงการ	ฯ	ช่อง	MCTV	ทุกกิจกรรม
	 	 -		 การจัดรายการทางสถานีวิทยุทุกวันจันทร์	
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	 	 -	 การสือ่สารผา่นเฟสบกุ	โดยใชช้ือ่เฟส	TOBE	NARATHIWAT	หรอื
	 	 	 TOBE_NARA@hotmail.com
	 		 -		 การจัดทำา	Line	กลุ่มโดยใช้ช่ือ	line	TO	BE	NUMBER	ONE	NARA
	 “ถึงแม้ความแตกต่างของประชาชนในพื้นที่	 และสถานการณ์ความ	
ไม่สงบที่ยังคงทวีความรุนแรง	 จังหวัดนราธิวาสยังคงมุ่งมั่นในการสนอง	
พระปณิธานในองค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยมุ่งให้เยาวชน
รุ่นใหม่เป็นคนดี	เก่ง	สุข	และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่จังหวัดที่สามารถรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินให้ได้	ในปี	๒๕๕๘”

๑๒	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE
จุดประกาย	ความฝัน	อันเฉิดฉาย

เป็นศูนย์แหล่ง	เรียนรู้	ปรับทุกข์คลาย
สร้างสุขให้	เยาวชน	พ้นเภทภัย

แหล่งสร้างเสริม	บูรณาการ	ทางปัญญา
พัฒนา	อีคิว	ให้วัยใส
มีทักษะ	ชีวิต	พิชิตภัย

เป็นหนึ่งได้	ด้วยคุณค่า	น่าอัศจรรย์
วิสัยทัศน์	๓	ก.	ก่อประสาน

ก.			กรรมการ	ทำาหน้าที่	อย่างสร้างสรรค์
ก.			กองทุน	สนับสนุน	ขับเคลื่อนพลัน
ก.			กิจกรรม	สำาคัญสร้าง	ภูมิต้านทาน

ขจัดภัย	ยาเสพติด	ทำาลายชาติ
ล้วนฝีมือ	นักปราชญ์	TO	BE	สาน
ร่วมคิดทำา	นำานราธิวาส	พ้นภัยพาล
สุขสงบ	เหมือนวันวาน	กลับคืนมา
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดนนทบุรี

(กลุ่มดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ)

แนวทาง หลักการ และวิธีการดำาเนินงาน

 วิสัยทัศน์ 
	 “ภายในปี	 ๒๕๕๙	จังหวัดนนทบุรีจะต้องมีชมรม	 TO	BE	NUMBER	
ONE	ต้นแบบครบทุกประเภท”
 พันธกิจ
	 ๑.	 จัดตั้งองค์กร/กลไกรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการ		
TO	BE	NUMBER	ONE	ในทุกภาคส่วน	ทุกระดับ
	 ๒.		เสริมสร้างองค์ความรู้แก่คณะกรรมการ	 คณะทำางาน	 	 แกนนำา
สมาชิกชมรม		ในทุกระดับ
	 ๓.		บูรณาการงาน	งบประมาณ		และบุคลากร	 	ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	เพื่อนำาคนเป็นหนึ่งเดียว
	 ๔		 สนับสนุนหน่วยงานหลัก	 TEAM	WORK	 และชมรมฯ	 ต้นแบบ		
ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
	 เป้�ประสงค์ “มุ่งประสิทธิภาพ	 และผลสัมฤทธิ์ของจังหวัด	 ในการ
ดำาเนินโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE”
	 ตอ้งมกีารกำาหนด	วสิยัทศัน	์พนัธกจิ	และเปา้ประสงค	์เพราะสิง่เหลา่นีจ้ะ
เปน็กรอบ	และแนวทาง		ในการดำาเนนิงานทัง้หมดของจงัหวดั		ในระยะเวลาหนึง่ๆ		
ซึง่ตอ้งมกีารปรบัปรงุใหม้คีวามทา้ทายมากยิง่ขึน้	ตอ่ไป	และตอ้งเกดิจากการระดม	
สมองในทุกภาคส่วน	เพราะทุกภาคส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำาเนินงาน	
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 นโยบ�ย 
	 ๑)	 เยาวชนอายุ	๖	–	๒๔	ปี	ทุกคนเป็นสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
มีความรู้		มีภูมิคุ้มกัน	มีทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม
	 ๒)	 มีชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ครบทุกประเภท	ทุกอำาเภอ
	 ๓)	 มีศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในชมรมทุกประเภท
	 ๔)	 ผู้เสพ	ผู้ติด	ได้รับการช่วยเหลือครบวงจร
 ตัวชี้วัดที่สำ�คัญคือ 
	 ๑)	 เยาวชนอายุ	 ๑๐	 –	 ๒๔	ปี	 เป็นสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE		
ไม่น้อยกว่า	๘๕	เปอร์เซ็นต์	ของเยาวชน	๑๐	–	๒๔	ปี	ทั้งจังหวัด
	 ๒)	 มีชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	อย่างน้อยอำาเภอละ	๓	แห่ง	และ	
มีชมรมดีเด่น/ต้นแบบทุกอำาเภอ
	 ๓)	 มศีนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	สถานศกึษา/สถานประกอบการ	
อย่างน้อยอำาเภอละ	๒	แห่ง
	 สำาหรับจังหวัดนนทบุรี	ยึดหลักและแนวทาง		ในการดำาเนินงานโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ตามหลักการของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้แก่		
๓	 ก	 และ	 ๓	 ย	 เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกรอบและหลักการที่กำาหนด	
นอกจากนี	้ยงัเนน้หนกัใหท้กุภาคสว่นเขา้มารว่มในการดำาเนนิงาน	ทัง้ภาคราชการ		
ภาคประชาชน	 และภาคเอกชน	 ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหา	
อุปสรรค	 ของจังหวัด	 และศึกษาแนวทางของจังหวัดอื่นๆ	 ที่ดำาเนินงานจน	
ประสบผลสำาเร็จ	

วิธีการดำาเนินงาน

 ๑. ระยะแรกเนน้ก�รสร�้งกระแส ประช�สมัพนัธโ์ครงก�รดว้ยสือ่ต�่งๆ  
ทั่วทั้งจังหวัด 
	 โดยการจดัทำาปา้ยคทัเอาท	์ตวัวิง่	หนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่	วทิยชุมุชน	การจดังาน	
ในห้างสรรพสินค้า	การจัดวัน	TO	BE	NUMBER	ONE	ของจังหวัด		ในทุกวันพุธ	
ให้มีการใส่เสื้อ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทั้งจังหวัด	 ฯลฯ	 ดำาเนินการทั้งใน	



เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE 

“ก้าวย่างของการทำางานกับ TO BE NUMBER ONE”

141

ส่วนราชการ	 นอกส่วนราชการ	 	 เนื่องจากวิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 การที่จะไป	
ดำาเนินการในแต่ละส่วนก็จะได้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม	 ที่ไม่ครอบคลุม		
หากจดัการสรา้งกระแสใหป้ระชาชนทัว่ไป	ไดร้บัรูร้บัทราบถงึโครงการ	จะทำาให้
ประชาชนตดิตากบัภาพรณรงคต์า่งๆทีพ่บเหน็	อกีประการ		ทีส่ำาคญั		คอื		ตอ้งมี	
การสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง	และจริงจัง	ตลอดเวลา		
 ๒. ก�รสร้�งองค์กร ทีมง�นในก�รขับเคลื่อนโครงก�ร
	 ระดับจังหวัดจะมีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ	 ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดของจังหวัด	
รวมทั้ง	หอการค้า	และสภาอุตสาหกรรม	มีหน้าที่กำาหนดนโยบาย	แนวทางการ
ดำาเนนิงานหลกัๆ	ในระดบัอำาเภอจะมคีณะกรรมการระดบัอำาเภอ	ประกอบดว้ย
นายอำาเภอเปน็ประธาน	และหวัหนา้สว่นระดบัอำาเภอทัง้หมด	มหีนา้ทีใ่นการนำา
นโยบาย	และแนวทางที่ระดับจังหวัดกำาหนดมาปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย	
	 นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งทีมงานปฏิบัติงานที่เรียกว่า	 TEAM	WORK	
ระดับอำาเภอ	 ซึ่งประกอบด้วย	 ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงานหลักที่อำาเภอ	
คัดเลือกประมาณ	 ๕	 คนต่อทีม	 นำามาให้ความรู้	 ในการดำาเนินงานต่างๆ	
จนสามารถให้ความรู้	 หรือเผยแพร่การดำาเนินงานให้กับชมรมต่างๆ	 ที่มี	
การจัดตั้ง	ในอำาเภอนั้นๆ	ได้	
	 สุดท้ายคือทีมงานพี่เลี้ยง	 ในระดับจังหวัดจะเรียกว่า	 KM	 TEAM		
จะประกอบด้วยบุคลากร	 ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 หรือผู้ที่เคยดำาเนินงาน
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	และบุคลากรจากชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	ต้นแบบทุกประเภท	ประมาณ	๑๕	คน	มีหน้าที่ในการให้ความรู้	สนับสนุน
องค์ความรู้	 วิเคราะห์	 และพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน	 แก้ปัญหา	 ให้แก่	
ทมีงานระดบัอำาเภอ	นอกจากนีย้งัมทีมีงาน	แตล่ะประเภท	เชน่	สถานศกึษา	ชมุชน		
สถานประกอบการ	ไว้คอยช่วยเหลือสนับสนุนการดำาเนินต่างๆ	
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 ๓.  ก�รมีแผนง�น/โครงก�ร/ กิจกรรม ต่�งๆ ที่ชัดเจน
	 เนื่องจากแผนงาน/โครงการ/	 กิจกรรม	 นั้นจะเป็นตัวกำาหนดขอบเขต
การดำาเนินงาน	 ว่าจะทำาอะไร	 ที่ไหน	 เวลาไหน	 อย่างไร	 ตามหลักการ	WHAT	
WHERE	WHEN	WHY	หากไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ก็จะทำาให้ทำางาน
ไม่เป็นระบบ	กิจกรรมต่างๆ	อาจไม่ครอบคลุมเป้าหมาย	
 ๔.  ก�รมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
	 ตัวช้ีวัดมีความสำาคัญในการดำาเนินงาน	เพราะเป็นตัวกำากับ	การดำาเนินงาน	
ทำาให้ทราบว่าการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่	ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม
 ๕.  ก�รจัดตั้งศูนย์ประส�นง�นในระดับจังหวัด อำ�เภอ
	 เพือ่สรา้งกระแสเชงิสญัลกัษณใ์หท้กุภาคสว่น		ตระหนกัถงึความสำาคญั
ของโครงการ	ทีจ่ะตอ้งมกีารดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งและจรงิจงั	รวมทัง้ใชป้ระชมุ	
จัดเก็บผลงาน	และข้อมูลต่างๆ			
 ๖.  ก�รติดต�มประเมินผล
	 เป็นส่วนที่สำาคัญมากๆ	 เพราะหากไม่มีการติดตาม	 ก็จะไม่ทราบว่ามี
การดำาเนินการหรือไม่อย่างไร	 อีกประการคือทำาให้รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการทำางาน	จงัหวดันนทบรุจีะมกีารตดิตามในการประชมุกรรมการจงัหวดัทกุ
เดือน	โดยให้มีการรายงานผลการดำาเนินงาน	และมีการพูดคุยหารือแบบไม่เป็น
ทางการ	ในทุกวันพุธที่	๒	และ	๔	ของเดือนในการประชุมสภากาแฟ	
	 นอกจากนี	้	จะมกีารตดิตาม	เยีย่มการปฏบิตังิานในระดบัอำาเภอ	อยา่ง
นอ้ยปลีะ	๒	ครัง้		เพือ่เปน็การกระตุน้การดำาเนนิงานในระดบัอำาเภอ	รบัฟงัขอ้คดิ
เหน็	ปญัหาและอปุสรรคในการทำางาน		เพือ่แกไ้ขปญัหา	หรอืปรบัปรงุการดำาเนนิ
งานต่างๆ	ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด

กิจกรรมเด่น

	 ๑.	การระดมทุนเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 จังหวัดนนทบุร	ี เห็นถึงความสำาคัญของโครงการ	 และเห็นว่าหากต้อง
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พึ่งพางบประมาณจากส่วนราชการเพียงอย่างเดียวจะทำาให้การดำาเนินงานล่าช้า	
บางครั้งติดขัดเงื่อนไขของระเบียบทางราชการ	 จึงใช้วิธีการระดมทุน	 ด้วยการ
รับบริจาค	 จากสมาชิกในส่วนภาคราชการเป็นการนำาร่อง	 ต่อมาก็ขยายไปยัง	
ภาคเอกชน	และผู้บริจาคจากการใช้บริการศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE		
จนได้รับเงินสนับสนุน		ก้อนแรก	จำานวน	๑,๕๐๐,๐๐๐	บาทเศษ	โดยเงินดังกล่าว
จะใช้เพื่อสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		เช่น	การเพิ่มศักยภาพองค์ความ
รู้ต่างๆ	ให้แก่สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	และรายจ่ายอื่นๆ	ที่ไม่สามารถใช้
งบประมาณของส่วนราชการได้	 เช่น	 ค่านำ้า	 ค่าไฟฟ้า	 ของศูนย์เพื่อนใจ	 TO	BE	
NUMBER	ONE	ค่าจ้างผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นต้น
	 ๒.	การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ในศูนย์การค้าเอส
พลานาด	สาขางามวงศ์วาน-แคราย
	 จังหวัดนนทบุรี	 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคเอกชนให้ใช้
พื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 ระยะเวลา	 ๕	 ปี	 เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่านำ้า	 ค่าไฟฟ้า	
เท่านั้น	 ในอนาคตจะมีการขยายไปสู่ห้างสรรพสินค้าอื่นๆ	 โดยกิจกรรมต่างๆ		
มีวิทยากรจิตอาสา	ผู้มีความรู้	ความสามารถ	เป็นผู้ฝึกสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

	 ในระยะแรก	 พบปัญหาในการสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญ	 และ
การยอมรับของทุกภาคส่วนจังหวัดนนทบุรีแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการสร้างองค์	
ความรูโ้ครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ใหแ้กผู่เ้กีย่วขอ้งทัง้หลาย	ทัง้ภาคราชการ
โดยเฉพาะหัวหน้าราชการ	 และภาคเอกชนที่สำาคัญ	 เช่น	 หอการค้า	 และสภา
อุตสาหกรรม	เพื่อให้ทุกภาคส่วนทราบถึงความสำาคัญ	ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจาก
โครงการ	นอกจากนี้	ยังมีการศึกษาดูงานจังหวัดที่ประสบความสำาเร็จ	เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการดำาเนินงาน	 จนทุกภาคส่วนเข้าใจถึงความสำาคัญและประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้น	 เพราะหากทุกภาคส่วนไม่ตระหนัก	 และไม่ยอมรับการดำาเนินงาน		
ก็ไม่สามารถจะผลักดันให้เกิดผลสำาเร็จได้	
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ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

 คว�มสำ�เร็จ	
	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ดีเด่น	ประจำาปี		
๒๕๕๗
	 ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ๑.	ใช้เป็นแนวทางหลักในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เพื่อ
สนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ผู้เสพ	ผู้ติดยาเสพติด	กลับตัวเป็นคนดีของสังคม
	 ๒.	เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของเยาวชน	 วัยรุ่น	 ในการดำาเนิน
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	 ชุมชน	 สังคม	 และประเทศชาติ	
เช่น	การเข้าร่วมประกวดต่างๆ	
	 ๓.	มีเครือข่ายสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติด	มากยิ่งขึ้น	สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	มีทักษะในการไม่ยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติด
	 ๔.	สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้รับประสบการณ์	และเพิ่มพูน
ทักษะจากการฝึกแก้ปัญหาและพัฒนา	EQ	

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.	การให้ความสำาคัญและสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ	 และ	
ทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด
	 ๒.		การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
	 ๓.	ความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชน
	 ๔.	ความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมงานระดับต่างๆ
	 ๕.		มีการดำาเนินงานที่ต่อยอด	และต่อเนื่อง
	 ๖.		มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบจากรุ่นสู่รุ่น
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดหนองคาย

(กลุ่มดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ)

นโยบาย แนวทาง และหลักการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE

	 จังหวัดหนองคาย	 ได้น้อมนำาแนวพระดำาริในทูลกระหม่อมหญิง	

อบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวด	ีองคป์ระธานโครงการรณรงคป์อ้งกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน

ตัง้แต	่ป	ี๒๕๔๕	และจากสถติผิูเ้ขา้รบัการบำาบดัรกัษาฯ	ผูใ้ชส้ารเสพตดิ	ระหวา่ง

ปี	๒๕๕๓–๒๕๕๗	พบว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการบำาบัดรักษาฯ	กลุ่มอายุ	๑๐-๒๔	ปี	

มแีนวโนม้เพิม่ขึน้	จากรอ้ยละ	๖๗.๐๗	ในป	ี๒๕๕๓	รอ้ยละ	๖๙.๒๓	ในป	ี๒๕๕๔	

ร้อยละ	๗๑.๒๘	ในปี	๒๕๕๕	และร้อยละ	๗๒.๔๑	ในปี	๒๕๕๖

	 	 จากแนวโนม้ดงักลา่วในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๖		ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย	

ได้ประกาศให้โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 	 เป็นวาระจังหวัดเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพในการดำาเนนิโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ใหม้คีวามตอ่เนือ่ง	เปน็

รปูธรรม		และจงัหวดัหนองคายกำาหนดใหท้กุวนัองัคาร	เปน็วนั	TO	BE	NUMBER	

ONE	จังหวัด	โดยพร้อมใจกันสวมเสื้อหรือติดเข็มกลัด	TO	BE	NUMBER	ONE	

เพื่อความเป็นหนึ่ง	

เป้าหมาย

	 เด็ก	วัยรุ่นและเยาวชน	จังหวัดหนองคาย	เก่ง	ดี	มีความสุข	เป็นหนึ่ง

โดยไม่พึ่งยาเสพติด
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วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

	 ๒.	เพือ่สนบัสนนุใหเ้ยาวชนและชมุชนไดจ้ดักจิกรรมสรา้งสรรคโ์ดยการ

สนับสนุนของสังคม

	 ๓.	เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด	และให้โอกาส

กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

	 ๔.	เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่ม

เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วิธีการดำาเนินงาน

	 จังหวัดหนองคาย	มีการบริหารจัดการโครงการฯ	ดังนี้

	 ๑.	แตง่ตัง้คณะกรรมการดำาเนนิงานโครงการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดหนองคาย	จากทุกภาคส่วน	

กำาหนดภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินงาน	 และจัดทำาบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ	 (MOU)	 ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน

และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ		TO	BE	NUMBER	ONE		แบบบรูณาการทกุภาคสว่น	

ตัง้แต	่ระดบัหมูบ่า้น/ชมุชน	สถานศกึษา	สถานประกอบการ	เรอืนจำา	อำาเภอ	และ

จังหวัด

	 ๒.	จดัทำาแผนยทุธศาสตร	์และบรูณาการงบประมาณ	ในการจดัทำาแผน

ปฏิบัติการ	ประจำาปี	โดยมีกลยุทธ์ในการดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 ๒.๑		พฒันาศกัยภาพทมีแกนนำาระดบัจงัหวดั	โดยไปศกึษาดงูาน	ณ	

สำานกังานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	กรมสขุภาพจติ	พรอ้มทัง้ไดเ้ชญิผูท้รง

คุณวุฒิจากสำานักงานโครงการ		TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นวิทยากรบรรยาย

แนวทางในการดำาเนนิงาน				แกค่ณะกรรมการทกุภาคสว่น	ณ	จงัหวดัหนองคาย

	 	 ๒.๒	 	 พัฒนาการดำาเนินงานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

ในสถานศึกษา/สถานประกอบการ	ชุมชน	เพื่อให้ชมรมทั้ง	๓	ประเภทได้พัฒนา
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ตนเองอย่างต่อเนื่อง	 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานโครงการ	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	 เป็นวิทยากรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินงานโครงการ	

TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในสถานศึกษา	 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม		

TO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบจังหวัดหนองคาย

	 	 ๒.๓		พัฒนาการดำาเนินงานอำาเภอ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เพื่อ

เป็นกลไกสำาคัญในการนำานโยบาย	 สู่การปฏิบัติ	 และเกิดการพัฒนาทุกพื้นที่			

โดยกำาหนดให้มีตัวชี้วัด	 มีเกณฑ์การประเมิน	 และมีผลสัมฤทธิ์การดำาเนินงาน		

โดยทุกอำาเภอผ่านเกณฑ์ประเมินอำาเภอ	TO	BE	NUMBER	ONE

	 	 ๒.๔	สนับสนุนให้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดหนองคาย	

ไปศึกษาดูงาน

	 	 ๒.๕	ขยายเครอืขา่ยการดำาเนนิงาน	“๒	หนอง	๑	เวยีง”	(หนองคาย	–	

หนองบัวลำาภู	–	เวียงจันทน์)

	 	 ๒.๖	ตดิตาม	ควบคมุ	กำากบั	การดำาเนนิงานโครงการ	TO	BE	NUMBER		

ONE	ให้เป็นไปตามปฏิทินงานประจำาปี	ตามช่องทาง	ดังนี้

	 	 	 ๒.๖.๑			ติดตามความก้าวหน้า		การดำาเนินงานอำาเภอ	TO	BE	

NUMBER	ONE	ในการประชุมนายอำาเภอประจำาเดือน	ทุกเดือน

	 	 	 ๒.๖.๒			การประชมุคณะกรรมการดำาเนนิงานโครงการ	TO	BE	

NUMBER	ONE	จังหวัดหนองคาย	

	 	 	 ๒.๖.๓			การประชุมสภากาแฟ	(	MORNING	TALK	)	และผู้ว่า

พบสื่อมวลชน

	 ๓.	 จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการฯ	 ระดับจังหวัด	 ได้จัดทำาสรุป

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาเดือน	 เสนอที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจำาจังหวัดหนองคาย	และศูนย์ประสานงานโครงการฯ	ระดับอำาเภอ	จัดทำา

สรุปรายงานผลการดำาเนินงานประจำาเดือนเสนอที่ประชุมกำานัน		ผู้ใหญ่บ้าน
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กิจกรรมเด่น

	 ๑.		พฒันาการดำาเนนิงานอำาเภอ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพือ่เปน็กลไก

สำาคัญ		ในการนำาโยบาย		สู่การปฏิบัติ	และเกิดการพัฒนาทุกพื้นที่	โดยกำาหนด

ให้มีตัวชี้วัด	 เกณฑ์การประเมิน	 และเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การประเมินผลต้องผ่าน

เกณฑ์ประเมิน	๔	ระดับ	โดยในปี	๒๕๕๗	จะพัฒนาอำาเภอ	TO	BE	NUMBER	

ONE	ระดับพื้นฐาน	ให้ผ่านการประเมินเป็นระดับที่สูงขึ้นทั้งหมด

	 ๒.		การขยายเครอืขา่ยตา่งประเทศ	คณะกรรมการดำาเนนิงานโครงการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จังหวัด

หนองคาย	เป็นพ่ีเล้ียงให้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนท่าบ่อ	ขยายเครือข่าย	

ไปยงัโรงเรยีนสสีดัตะนาก	ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว		โดย

จัดตั้งชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนสีสัดตะนากเป็นผลสำาเร็จ	 และ	

เมื่อวันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๕๗	ที่ปรึกษาพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ	สำานักงานโครงการ		

TO	BE	NUMBER	ONE	ไดเ้ยีย่มชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนสสีดัตะนาก		

กำาแพงนครเวียงจันทน์	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ที่บูรณาการ	

ร่วมกันการดำาเนินงาน	 	 โครงการโรงเรียนคู่แฝด	 เพื่อต่อต้านยาเสพติดที่สถาน	

เอกอคัรราชทตูไทย	ณ	เวยีงจนัทน	์รว่มกบัศนูยก์ลางชาวหนุม่ประชาชนปฏวิตัลิาว	

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

	 ๑.	 ด้านบุคลากร	 ผู้บริหาร	 ผู้ปฏิบัติ	 ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ	 เอกชน	

ผู้นำาชุมชน	บางส่วนยังไม่เข้าใจหลักการสำาคัญของโครงการ	TO	BE	NUMBER	

ONE	 ซึ่งเน้นการสร้างกระแสนิยม	 ให้เด็ก	 วัยรุ่น	 และเยาวชน	 “เป็นหนึ่งโดย	

ไม่พึ่งยาเสพติด”	จังหวัดหนองคาย	ได้พัฒนาศักยภาพทีมแกนนำาระดับจังหวัด	

โดยไปศึกษาดูงาน	ณ	สำานักงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	กรมสุขภาพจิต	

พร้อมทั้งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานโครงการ	 	TO	BE	NUMBER	ONE		

เป็นวิทยากรบรรยาย	 แนวทางในการดำาเนินงานแก่	 ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ	

เอกชน	ผู้นำาชุมชน	คณะกรรมการทุกภาคส่วน		ณ	จังหวัดหนองคาย
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	 ๒.	ด้านยุทธศาสตร์การดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		

ที่ยังขาดความชัดเจนใน	 การบูรณาการงบประมาณดังนั้น	 ในปีงบประมาณ	

๒๕๕๕	จังหวัดหนองคาย	ได้เชิญคณะอนุกรรมการดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	

NUMBER	ONE		มาร่วมจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ	และบูรณาการ

งบประมาณ	เป็นครั้งแรกของจังหวัด	และดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

	 ๓.	 ด้านการดำาเนินงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มีการ	

ขับเคลื่อนเฉพาะในระดับจังหวัด	 ขาดการเชื่อมโยงสู่ระดับอำาเภอ	 ทำาให้การ

ดำาเนินงานไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	จังหวัดหนองคาย	จึงได้พัฒนาการดำาเนินงาน

อำาเภอ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพือ่เปน็กลไกสำาคญัในการนำานโยบาย	สูก่ารปฏบิตั	ิ	

และเกิดการพัฒนาทุกพื้นที่	 โดยกำาหนดให้มีตัวชี้วัด	 มีเกณฑ์การประเมิน	 และ

เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การประเมินอำาเภอ	TO	BE	NUMBER	ONE	

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ๑.	 ปี	 ๒๕๕๖	 จังหวัดหนองคาย	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 ๑		

จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ดีเด่น	ระดับประเทศ	นำาความภาคภูมิใจมาสู่

ชาวจังหวัดหนองคาย	 และเป็นขวัญกำาลังใจทุกภาคส่วน	 ทั้งระดับจังหวัดและ

ระดับอำาเภอ	 ก่อให้เกิดความมุ่งมั่น	 ตั้งใจที่จะก้าวสู่จังหวัด	 TO	 BE	NUMBER	

ONE	ต้นแบบระดับเพชร	ในปี	๒๕๖๖

	 ๒.	 การสรา้งกระแสนยิมแก	่เดก็	วยัรุน่	และเยาวชน	จงัหวดัหนองคาย	

ประสบผลสำาเรจ็เพิม่มากขึน้	เหน็ไดจ้ากมจีำานวนสมาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	

เพิม่ขึน้ทกุป	ีและมกีารเขา้รว่มกจิกรรมเชงิสรา้งสรรคท์ีห่ลากหลาย	ทำาใหม้โีอกาส

ไดแ้สดงดวามสามารถ	และเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง	พรอ้มทัง้เปน็ภมูคิุม้กนั

จิตใจให้แก่	เด็ก	วัยรุ่น	และเยาวชน
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.		การสร้างความตระหนัก	และพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจในหลักการ	

ดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้แก่	คณะกรรมการดำาเนินการ	

ระดับจังหวัด	 อำาเภอ	 และภาคีเครือข่ายทุกระดับ	 ทำาให้การขับเคลื่อนงาน	

เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการประสานงานสะดวก	รวดเร็ว

	 ๒.		มียุทธศาสตร์จังหวัดชัดเจน	 กำาหนดปฏิทินงานประจำาปี	 ทำาให้มี	

การดำาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง

	 ๓.		ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด	 เข้าใจหลักการดำาเนินงานโครงการ		

TO	BE	NUMBER	ONE	และเป็นแกนนำาในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

	 ๔.	มีการติดตาม	 ควบคุมกำากับ	 การดำาเนินงานโครงการ	 TO	 BE		

NUMBER	ONE	 ในระดับจังหวัด	และอำาเภอทุกเดือน	 เป็นการกระตุ้นให้พื้นที่	

มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง	
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดเพชรบุรี 

(กลุ่มดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ)

นโยบาย แนวทาง และหลักการดำาเนินงาน

	 จังหวัดเพชรบุร	ี 	 ได้ดำาเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปญัหายาเสพตดิ	TO	BE	NUMBER	ONE		ในทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา		

สริวิฒันาพรรณวด	ีองคป์ระธานโครงการ	ทีท่รงหว่งใยพสกนกิรและเยาวชนไทย		

ทีเ่ปน็กลุม่เสีย่งตอ่พษิภยัยาเสพตดิ		โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปอ้งกนักลุม่เดก็และ

เยาวชนไม่ให้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด	 และเน้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ

ประชาชนทั่วไป	 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว	 มีภูมิต้านทานและมีทักษะชีวิต		

มีระบบเฝ้าระวังและการดูแลช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดตลอดจน

มุ่งปรับทัศนคติของสังคมคนเพชรบุรีให้ยอมรับว่า		ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด	คือ

ผูป้ว่ยทีต่อ้งไดร้บัการบำาบดัรกัษาและใหโ้อกาสบคุคลดงักลา่วเขา้สูก่ระบวนการ

บำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม	และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว	

ชุมชน	และสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

 วิสัยทัศน์

	 “จังหวัดเพชรบุรี		เป็นจังหวัดต้นแบบเยาวชนเข้มแข็ง	ร่วมแรงสืบสาน

วัฒนธรรมพริบพรี	ภายใต้ร่มพระบารมี	TO	BE	NUMBER	ONE”

เป้าประสงค์

	 เด็กและเยาวชนเพชรบุรี	 เป็นคนดี	–	คนเก่ง	–มีความสุข	รับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม



เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE 

“ก้าวย่างของการทำางานกับ TO BE NUMBER ONE”

152

วัตถุประสงค์

	 ๑.		เพือ่สรา้งกระแสความตืน่ตวัในการแสดงพลงัตอ่ตา้นยาเสพตดิของ
เยาวชน/ประชาชน
	 ๒.		เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์		และสร้างขวัญกำาลังใจ
แก่สมาชิกชมรม	TO	BE		NUMBER	ONE
	 ๓.		เพื่อสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา		ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 ๔.	เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมทุกประเภท	 ให้มีขีดความสามารถ	
ในการเข้าร่วมการประกวด	ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ

วิธีการดำาเนินงาน

													ภายใต้การนำาของนายมณเฑียร		ทองนิตย์		ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี		
ไดป้ระชมุผูบ้รหิารระดบัสงูทัง้จงัหวดั		องคก์รภาคเีครอืขา่ย	ภาคเอกชนทีม่สีว่น
เกี่ยวข้อง	 	 รวมทั้งคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพตดิ	จงัหวดัเพชรบรุ	ีซึง่เปน็การจดัประชมุคณะกรรมการดำาเนนิงาน
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นครั้งที่	๑	ในรอบปีงบประมาณ	๒๕๕๗		
และไดป้ระกาศนโยบาย	การพฒันาโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		ใหต้อ่เนือ่ง	
และจะนำาพาจังหวัดเพชรบุรี	 ให้เป็นจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบ
ระดับเพชร	 ในปี	 ๒๕๖๓	 กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน	 โครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 จังหวัดเพชรบุร	ี และมอบหมายบทบาทหน้าที	่ ของผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้ง		ในคำาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการดำาเนนิงานโครงการรณรงคป์อ้งกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด		TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดเพชรบุรี	(แก้ไขเพิ่มเติม)	
ที่	 ๒๖๓/๒๕๕๖	ที่ได้เพิ่มหน่วยงาน/องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการ
ดำาเนินงานเพิ่มมากขึ้น	 และเพิ่มคณะกรรมการในส่วนการขับเคลื่อนกิจกรรม		
TO	BE	NUMBER	ONE	ในเรอืนจำากลางจงัหวดัเพชรบรุ	ี	สถานพนิจิและคุม้ครอง
เด็กและเยาวชน		และยังคงไว้ซึ่ง	วิสัยทัศน์		พันธกิจ		เป้าประสงค์		ยุทธศาสตร์
จังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE		ที่กำาหนดให้โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE			
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เปน็ยทุธศาสตรห์นึง่ในการพฒันาจงัหวดั		ซึง่ใหท้กุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง		มสีว่นรว่ม	

ในการระดมความคิด	 ในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	 TO	 BE	 NUMBER	ONE			

ให้ชัดเจน	 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 สามารถนำาไปปฏิบัติให้เกิดผล

เปน็รปูธรรมได	้	รวมทัง้การระดมทรพัยากรจากแหลง่ตา่งๆ	ทีม่อียู	่ทัง้ทรพัยากร

บุคคล	 ทรัพยากรเงิน	 โดยภารกิจหลัก	 เน้นกระบวนการใช้ยุทธศาสตร์ร่มใหญ่	

ทั้งจังหวัด	แก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน	คือ	

									“เยาวชนคนเพชรบรุเีขม้แขง็	ภายใตร้ม่พระบารม	ีTO	BE	NUMBER	ONE”		

กิจกรรมเด่น

				 ๑.	โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ชายขอบ	 ที่เป็นกิจกรรมใหม่		

ที่เน้นให้เกิดกับเยาวชนชาวเขาหรือชนกลุ่มน้อย	 ที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน	

ไดรู้ถ้งึโทษและพษิภยัของยาเสพตดิ	เขา้รว่มเปน็สมาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	

และมกีจิกรรมของชมรมอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่เปน็การสกดักัน้การแพรร่ะบาด		และ

เสน้ทางการลำาเลยีงยาเสพตดิ	ตามแนวชายแดน	โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรุี	

ไดว้างแผนกำาหนดรปูแบบการดำาเนนิงาน	กำาชบัใหน้ายอำาเภอแกง่กระจาน	และ

นายอำาเภอหนองหญ้าปล้อง	 กับทีมงานที่มีชนกลุ่มน้อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ		

ช่วยเหลือดูรายละเอียด	 และจัดกิจกรรมการดำาเนินงานให้เหมาะสมและ	

เป็นรูปธรรม	

	 ๒.	โรงเรยีน	TO	BE	NUMBER	ONE	ในชมุชน	ทีเ่ปน็การจดักจิกรรมให้

เด็กและเยาวชนได้		มีพื้นที่ในการทำากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์	แลกเปลี่ยนเรียนรู้		

และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ในปีนี้เปิดนำาร่องที่	 อำาเภอบ้านแหลม		

ปตีอ่ไปจะเปดิใหค้รบทกุอำาเภอ	คณะกรรมการทีด่แูลในประเภทชมุชน	ประสาน

ความรว่มมอืใหพ้ืน้ทีจ่ดัเตรยีมสถานที	่เพือ่เปดิเปน็โรงเรยีน	TO	BE	NUMBER	ONE	

กำาหนดตาราง	ปฏิทินการดำาเนินงานในแต่ละเดือน

	 ๓.	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	กับบ้านเลขที่	๑	ซึ่งเป็นการใช้

สญัลกัษณ	์เลขที	่๑	ของจวนผูว้า่ราชการจงัหวดั	เปน็สถานทีใ่นการการขบัเคลือ่น
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โครงการ	 การจัดกิจกรรม	 การพบปะแลกเปลี่ยน	 และมีกิจกรรมร่วมกันของ	

พวกเราชาว	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เพชรบุรี	 โดยกำาหนดเวลาของการจัด

กิจกรรมร่วมกัน	๓	เดือนครั้ง	

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

							 การสนับสนุนและการใช้งบประมาณในการดำาเนินงาน	 เนื่องจาก	

ในปจัจบุนังบประมาณทีม่าจาก		สป.สช.	ไมส่ามารถใชใ้นการดำาเนนิงานโครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	ได	้ประกอบกบัทางสำานกังานตรวจเงนิแผน่ดนิไดท้ว้งตงิ

การใช้งบประมาณดังกล่าว	เป็นเรื่องที่ไม่ตอบสนองต่อการส่งเสริมป้องกันโรคที่

เปน็วตัถปุระสงคห์ลกัของการใชจ้า่ยงบประมาณ	ในการแกไ้ขปญัหา	ไดน้ำาเรยีน	

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีทราบ	และแก้ไขปัญหา	โดยการสนับสนุนงบพัฒนา

จงัหวดั	เปน็คา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงาน	ซึง่ในปนีี	้จงัหวดัไดส้นบัสนนุงบประมาณ	

จำานวน	๑,๒๐๐,๐๐๐.-		บาท	(หนึง่ลา้นสองแสนบาท)	เพือ่จดักจิกรรมใหส้มาชกิ

ได้ร่วมงานและขับเคลื่อนโครงการต่อไป

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 คว�มสำ�เร็จ

		 หลังจากมีการกำาหนดยุทธศาสตร์จังหวัด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE			

การบรหิารโครงการแบบบรูณาการรว่มของทกุภาคสว่น	มกีารควบคมุกำากบังาน		

ให้เกิดการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ		จนทำาให้จังหวัดเพชรบุรี		มีผลงานดีเด่น

ที่น่าภาคภูมิใจ	ดังนี้		

	 -		 โรงเรียนวัดจันทราวาส	 (ศุขประสารราษฎร์)	 ชมรมในสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้นแบบระดับทอง	 สถานศึกษารักษา

มาตรฐานต้นแบบระดับเพชร	

	 -		 จังหวัดเพชรบุรี	 รางวัลชมเชยจังหวัด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE			

ดีเด่นระดับประเทศ



เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE 

“ก้าวย่างของการทำางานกับ TO BE NUMBER ONE”

155

	 -		 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี		ได้รับรางวัล	สถานศึกษา	
	 	 	 (ประเภทอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา)	 ดีเด่น	 ระดับภาคกลางและ	

ภาคตะวันออก	
	 -		 บรษิทั	เอเชีย่น	ฟดี	จำากดั	ไดร้บัรางวลัชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		

ประเภท	สถานประกอบการ	(ขนาดเลก็–กลาง)	ดเีดน่	ระดบัภาคกลาง	
และภาคตะวันออก

										ประโยชน์ที่ได้รับ
	 สมาชกิ	TO		BE	NUMBER	ONE	จงัหวดัเพชรบรุ	ีรูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชน์		สามารถดูแลตนเอง	ครอบครัว	และชุมชน	มีความฉลาดทางอารมณ์	
รู้เท่าทัน	มีทักษะในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด	มีจิตใจ	ที่เข้มแข็ง		
มคีวามเชือ่มัน่	เกดิความภาคภมูใิจ		และมคีวามรูส้กึ	เปน็หนึง่	โดยไมพ่ึง่ยาเสพตดิ		
อย่างแท้จริง				

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.	ผู้บริหารระดับสูงสุดของจังหวัด	 คือ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดและรอง	
ผูว้า่ราชการจงัหวดัทกุทา่นใหค้วามสำาคญักบังานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		
เปน็อยา่งมาก	จากความเอาใจใสใ่นการประชมุ	รว่มเสนอแนะนโยบายขอ้คดิเหน็		
การเป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	 ทั้งในระดับจังหวัด	 และ
พื้นที่	 โดยเฉพาะการลงตรวจเยี่ยมให้กำาลังใจชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE		
ในชุมชน	 สถานศึกษา	 และสถานประกอบการ	 นอกจากนั้นยังเปิดช่องทางให้
โครงการ	 TO	 BE	NUMBER	ONE	ทุกกิจกรรม	 สามารถเข้าถึงงบประมาณได้
อย่างเต็มที่
	 ๒.	 ผู้ปฏิบัติงาน	 คือ	 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินโครงการ		
TO	BE	NUMBER	ONE	ทัง้หนว่ยงานของกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงศกึษาธกิาร			
กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงแรงงาน	 และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ	
ความมัน่คงของมนษุย	์มกีารบรูณการการทำางานรว่มกนั		ทกุหนว่ยงาน		มคีวามตัง้ใจ			
และทุ่มเทในการดำาเนินงาน	 รู้บทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามหน้าที่เพื่อให้
โครงการ	TO	BE		NUMBER		ONE		บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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	 ๓.	ชุมชน	 ประชาชนในชุมชนเห็นความสำาคัญของการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	จึงให้ความร่วมมือ		และมีส่วนร่วมในการดำาเนิน

กิจกรรมตามโครงการ	TO	BE		NUMBER		ONE				

	 ๔.	เด็กและเยาวชน	 	 เป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการ	 TO	 BE		

NUMBER	ONE	เยาวชนทัง้ในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษาในจงัหวดัเพชรบรุ	ี

มศีกัยภาพในการดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ	ใหค้วามรว่มมอื		และคดิรเิริม่กจิกรรมตา่ง	ๆ 			

เช่น	การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในทุกอำาเภอ		การดำาเนิน

กจิกรรมในสถานศกึษา		และในชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง		ในการดำาเนนิกจิกรรมตา่ง	ๆ 		

ของกลุ่มเด็กและเยาวชนยึดหลัก	 “เด็กคิด	 เด็กทำา	 	 ผู้ใหญ่หนุน	 และทำาอย่าง

จริงจัง	ต่อเนื่อง”						

	 นอกจากนี้สิ่งที่ทุกคน	รวมทั้งคณะกรรมการดำาเนินงานได้สรุปผลแห่ง

ความสำาเร็จของโครงการมาจาก

	 ๑.	พลงัความศรทัธา	ทีท่กุคนมตีอ่องคป์ระธานโครงการ	และเชือ่มัน่วา่	

TO	BE	NUMBER	ONE	สามารถแก้ปัญหาได้

			 ๒.	พลงัทมีงาน	ทีท่กุคนรว่มมอื	รว่มใจ	สรา้งทมีงาน		เพือ่ผลสำาเรจ็รว่มกนั	

	 ๓.	พลงัเครอืขา่ย	ทีส่มาชกิชมรมรว่มกนัสรา้งและแสวงหาเครอืขา่ย	เพือ่

ถักทอสายใยให้เป็นเครือข่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่เหนียวแน่นและมั่นคง

	 ๔.	พลงัเยาวชนทีเ่ปน็สมาชกิ	TO		BE		NUMBER		ONE	ในสถานศกึษา	

สถานประกอบการ	และชมุชน	รว่มคดิ	รว่มทำา	รว่มวางแผน	รว่มรบัผดิชอบ		และ

ร่วมภาคภูมิใจ
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดสุโขทัย 

(กลุ่มดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ)

นโยบาย แนวทาง และ หลักการดำาเนินงาน

	 ๑๒	ปทีีมุ่ง่มัน่	จงัหวดัสโุขทยั	ไดด้ำาเนนิงาน	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
สนองพระดำาริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี		
มาอยา่งตอ่เนือ่ง			โดยนายจกัรนิ	เปลีย่นวงษ	์ผูว้า่ราชการจงัหวดัสโุขทยั	กำาหนดให	้
	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นนโยบายที่สำาคัญอันดับต้น	ที่ทุกภาคส่วน	
ตอ้งมแีผนงาน	โครงการ	งบประมาณรองรบั	รวมถงึกำาหนดใหเ้ปน็วาระตดิตามของ
จงัหวดัทกุเดอืน		ในรอบปทีีผ่า่นมา		มกีารดำาเนนิงานภายใตน้โยบาย	การบรูณาการ	
ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 ในการดำาเนินกิจกรรม		
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 รวมถึงการส่งเสริม	 สนับสนุนและพัฒนา	 ให้ชมรม	
ในสถานศึกษา	 สถานประกอบการ	 ชุมชน	 และ	 เรือนจำาเป็นชมรมดีเด่น	 หรือ	

ต้นแบบ	เพื่อพัฒนาจังหวัดสุโขทัยให้เป็นจังหวัดต้นแบบ
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เป้าหมาย

	 “วัยรุ่นและเยาวชนจังหวัดสุโขทัยมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ	 ด้วยการเป็น

หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	”

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 รณรงค์	 สร้างกระแส	 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม

เยาวชนและประชาชนทั่วไป

						 ๒.		สรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัทางจติใจแกเ่ยาวชน	ทัง้ใน	และ	นอกสถานศกึษา	

	 ๓.	สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		

ในกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา

						 ๔	 เสริมสร้างความเข้มแข็ง	 และการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในชมรม		

TO	BE	NUMBER	ONE	

วิธีการดำาเนินงาน

	 ๑.	 การรณรงค์	 ปลุกจิตสำานึก	 สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน	

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ซึ่งทางจังหวัดสุโขทัย	ได้นำากลยุทธ์	๓	ป.	มาใช้	

 ป. ประก�ศเจตน�รมณ์ 

	 	-			กำาหนดวันพฤหัสบดี	“เป็นวัน	TO	BE	NUMBER	ONE	ของจังหวัด

สุโขทัย”	

	 -	 เชิญชวนให้หน่วยงานและประชาชน		ใส่เส้ือ	TO	BE	NUMBER	ONE				

	 -		จัดกิจกรรมจิตอาสา	ส่งเสริมให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	 สนับสนุนให้เยาวชนและ

ประชาชน	ในชุมชน	สถานประกอบการ	สถานศึกษา	และ	เรือนจำา						

จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์	
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												ป. ประกวด  จงัหวดัสโุขทยัไดจ้ดังานมหกรรมรวมพล	TO	BE	NUMBER	

ONE	 ทุกปี	 เพื่อกระตุ้นการดำาเนินงานของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

เน้นการใช้ความคิด	 ริเริ่มสร้างสรรค์ของสมาชิกด้วยการนำาเสนอผลงานและ	

แสดงนวัตกรรม		นอกจากนี้	ยังมีการแข่งขัน	TEEN	DANCERCISE	ประกวดร้อง

เพลง	“บันไดดาว”และ	ประกวดวงดนตรี	เป็นต้น

           ป.ประช�สัมพันธ์  จังหวัดสุโขทัยใช้	FACEBOOK	TO	BE	SUKHOTHAI	

“ศูนย์เพื่อนใจทางอากาศ”	 ทางคลื่นวิทยุ	 ๙๓.๗๕	 เมกกะเฮิร์ต	 วารสาร

สาธารณสุขประจำาเดือน	เป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวสาร	และการให้คำาปรึกษา

ทางอากาศเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัการปอ้งกนั	โทษ	พษิภยั	ของยาเสพตดิในกลุม่

เยาวชน	และ	ประชาชนทั่วไป

	 ๒.	การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน				

	 	 -			จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	 เช่น		

การจัดค่ายแกนนำา	TO	BE	NUMBER	ONE	ส่งเยาวชนเข้าร่วม	

TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	ค่ายฯ	ระดับประเทศ

					 	 -		 ขยายการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE

						 ๓.	การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

													 ๓.๑	พฒันาชอ่งทางในการตดิตอ่ระหวา่งสมาชกิ	TO	BE	NUMBER	

ONE	จังหวัดสุโขทัย		ได้แก่																					

										 	 -			FACE	BOOK		:		TO	BE		SUKHOTHAI

												 -			วิทยุ	FM	๙๓.๗๕	เมกกะเฮิร์ต	ทุกวัน

												 -			วารสารสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย		ทุก	๑	เดือน

												 ๓.๒	 จัดตั้งศูนย์ประสานงาน	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	

จงัหวดัสโุขทยัตัง้อยูท่ี	่๓๓๑	หมู	่๑๔		ตำาบลบา้นกลว้ย	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัสโุขทยั		

โทร	๐	๕๕๖๑	๒๒๕๘	ต่อ	๓๐๕			



เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE 

“ก้าวย่างของการทำางานกับ TO BE NUMBER ONE”

160

												 ๓.๓	สนบัสนนุและสง่เสรมิการขยายเครอืขา่ยชมรม	และ	ศนูยเ์พือ่นใจ	
TO	BE	NUMBER	ONE		ให้ครอบคลุมทั้งในสถานศึกษาทุกแห่ง	และนอกสถาน
ศึกษา	 ได้แก่	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)		
ครบทุกอำาเภอ		และเรือนจำา

กิจกรรมเด่น

	 ๑.		การประกาศเจตนารมณ์ลงนาม	โดยผู้ว่าราชการจังหวัด	
				 	 -	 	 กำาหนดวันพฤหัสบดี	 “เป็นวัน	 TO	BE	NUMBER	ONE	ของ	
	 	 	 จังหวัดสุโขทัย”
	 ๒.	 จดัตัง้	“ศนูยเ์พือ่นใจทางอากาศ”	ทางคลืน่วทิย	ุ๙๓.๗๕	เมกะเฮริตซ	์
			 	 	-		ออกอากาศทุกวัน	เวลา	๗.๓๐-๘.๓๐	น.	
	 ๓.		โครงการตำารวจประจำาห้องเรียน
	 ๔.		โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	WEEKEND	STYLE		
												 -		 กจิกรรมดดี	ีสำาหรบัสมาชกิในวนัหยดุ	เชน่		สอน	เลน่ดนตรไีทย		
	 	 	 ดนตรีสากล		และเทควันโด้		
												 -		 สอนภาษาอังกฤษ	เน้นสมาชิกเข้าสู่มหาวิทยาลัย
	 ๕.		 โครงการ	 จัดตั้งกองทุน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ระดับจังหวัด	
เพือ่หารายไดช้ว่ยเหลอืสมาชกิทีป่ระสบภยัตา่ง	ๆ 	จดักจิกรรมทีส่รา้งสรรค	์	และ	
สมทบทุนเข้ามูลนิธิ	TO	BE	NUMBER	ONE	

ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข 

	 ปัญห�			 -			งบประมาณในการจัดกิจกรรมบางปี	 มาล่าช้า	 และ	
	 	 	 ไม่เพียงพอประกอบกิจกรรม	 บางอย่างต้องใช้	
	 	 	 งบประมาณค่อนข้างสูง
		   แนวท�งแก้ไข	-		จัดตั้งกองทุน	TO	BE	NUMBER	ONE	ระดับจังหวัด
	 	 	 โดยการรับบริจาค,จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 และ	
	 	 	 เงนิรางวลั	เปน็ตน้		ใชใ้นกจิกรรมทีจ่ำาเปน็	เรง่ดว่น	ทีไ่มม่	ี
	 	 	 งบประมาณสนับสนุน
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					 ปัญห�	 -		เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบงานมจีำานวนนอ้ย/เจา้ภาพหลกั

	 	 	 ในหน่วยงานต่างๆ	ยังไม่เข้มแข็ง

					 แนวท�งแก้ไข  -		บูรณาการระหว่างหน่วยงาน	 จัดกิจกรรมภาพรวม

	 	 	 ของจังหวัด

				 หากจะกล่าวถึงความสำาเร็จนั้น	 จังหวัดสุโขทัยอาจยังไม่ประสบความ

สำาเรจ็ในระดบัทีส่งูสดุ	แตก่อ็ยูใ่นระดบัทีน่า่พอใจ	ทีส่ามารถชว่ยเปน็กระบอกเสยีง	

ให้กับเยาวชน	 ได้ทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด	 นอกจากนี้ยังช่วย	

สรรคส์รา้งกจิกรรมดีๆ 	ใหก้บัเยาวชน	เพือ่เปน็การพฒันา	EQ	และ	IQ	และ	เพือ่ให	้

เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน	์ ห่างไกลจากยาเสพติด	 สำาหรับปัจจัย

แหง่ความสำาเรจ็	คอื	ความรว่มมอืรว่มใจของทกุภาคสว่นในจงัหวดัทีไ่ดส้นบัสนนุ		

ทั้งกำาลังคน	 กำาลังทรัพย์	 และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การ	

ดำาเนินงานขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น	

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ	

					 -		องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมติดตามงาน	 เป็นการรณรงค์สร้าง	

	 	 กระแสที่ดีเลิศในจังหวัด

					 -		ผู้บริหารระดับจังหวัดให้ความสำาคัญ		

						 -		การกำาหนดให้เป็นนโยบายของจังหวัด

						 -		ทีมงานที่เข้มแข็ง

						 -		มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
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ชมรม TO BE 

NUMBER ONE 

ในชุมชนภูมิภาค
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TOBE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จังหวัดภูเก็ต

แนวทางและหลักการดำาเนินงาน

	 หลักการดำาเนินงาน	ดังนี้

	 ๑.		สง่เสรมิการแสดงความสามารถ	กลา้คดิ	กลา้ทำา	กลา้แสดงออกและ

ช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ	

	 ๒.		ใช้สื่อ	ดนตรี	กีฬา	ในการเข้าถึงเยาวชน	และกระตุ้นให้เยาวชนเข้า

มารวมกลุ่มกัน	

	 ๓.		สรา้งความรูแ้ละทกัษะในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิซึง่

เปน็ภมูคิุม้กนัทีส่ำาคญั	สำาหรบั	เยาวชนในชมุชนใหป้ลอดภยัจากปญัหายาเสพตดิ	

	 ๔.		“เพื่อนช่วยเพื่อน”	

	 ๕.		สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน	ทำากิจกรรมที่สนใจ	สร้างสรรค์

และเกิดสุข	

	 ๖.		สร้างเครือข่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่มีศักยภาพ	จะทำาให้การ

ดำาเนนิงานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่เนือ่ง

และยั่งยืน	โดยการดำาเนินงานภายใต้	๓	ยุทธศาสตร์หลักคือ

	 	 ๑.	 การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ

ป้องกัน	และแก้ไขปัญหายาเสพติด	

	 	 ๒.		การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	

	 	 ๓.			การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยเพือ่การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพตดิ	เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมาย	“วยัรุน่และเยาวชนมกีระแสนยิม	การเปน็หนึง่

โดยไม่พึ่งยาเสพติด	ตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ	สามารถ
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ดำารงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด	 เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาด

ของยาเสพติด”	

วิธีการดำาเนินงาน 

	 ดำาเนินงานตามหลัก	๓	ก	และ	๓	ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ	โดย

สนับสนุนความคิด	 ให้โอกาส	 และอิสระในการดำาเนินกิจกรรม	 ภายใต้แนวคิด	

เด็กนำาผู้ใหญ่หนุน

เป้าหมาย

	 กลุ่มเยาวชนอายุ	๖	–	๒๔	ปี	

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 สร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

	 ๒.	 สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ

สนับสนุนของสังคม

	 ๓.	 เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม

เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	

	 ๔.	 เพือ่พฒันาศกัยภาพและคณุภาพเยาวชนใหเ้ปน็คนรุน่ใหมท่ีเ่ชือ่มัน่

และภาคภูมิใจในตนเอง	

	 ๕.	 เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ

สนับสนุนของสังคม	

	 ๖.	 เพือ่สรา้งความเขา้ใจและยอมรบัผูม้ปีญัหายาเสพตดิ	โดยใหโ้อกาส

กลับมาเป็นคนดีของสังคม	

	 ๗.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในกลุ่มประชาชนและเยาวชน	เป้าหมายหลัก	วัยรุ่นและเยาวชนอายุ	๖	–	๒๔	ปี		

กลุ่มเป้าหมายรองประชาชนทั่วไป		
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วิธีการดำาเนินงาน

	 ดำาเนินงานตามหลัก	๓	ยุทธศาสตร์	และยึดหลัก	๓	ก.

กิจกรรมเด่น

	 ๑.		การสร้างเครือข่าย	(Networking)

				 	 	๑.๑			ผูน้ำาพฒันาระบบเครอืขา่ยโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

สัญจร	ภายใต้

													 	 -		นวตักรรม	รถสองแถว	Delivery	โดยสญัจรไปสรา้งเครอืขา่ย		

ขยายกลุ่มแกนนำาให้กับเยาวชนทั้งในและนอกชุมชน	

ส่งผลให้ขยายเครือข่ายครอบคลุมทุกหมู่บ้านในตำาบล	

ศรีสุนทร

					 	 ๑.๒		 การสร้างหมู่บ้านคู่หูทำาหน้าที่ในฐานะพี่เลี้ยงให้กับชุมชน		

TO	BE	NUMBER	ONE	พัฒนาเป็นชมรมดีเด่น

					 	 ๑.๓	 กิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชน	TO	BE	NUMBER	ONE	

สู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์	 และ

การดำาเนินงานในพื้นที่และชุมชน	ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ	โครงการ	TO	BE	

NUMBER	ONE	ประเภทชุมชนสู่	๑๔	จังหวัดภาคใต้

						 	 ๑.๔				กจิกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	YOUTH	LEADER	NETWORK		

CAMP	หรือ	TYN	CAMP		ค่ายแกนนำาเยาวชนเครือข่าย	ทู	บี	นัมเบอร์	วัน	เป็น

ค่ายอบรมแกนนำาเยาวชน	 โดยแกนนำาเยาวชนชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

บ้านลิพอนเขาล้าน	จัดค่ายกิจกรรม	๓	วัน	๒	คืน	ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้	

โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนไทย	เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง

ยาเสพติด	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท่านผู้ใหญ่ใจดี	 สำานักงานคณะ

กรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	ภาค	๘	อยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตป่	ี๒๕๕๓	

จนถึงปัจจุบัน	ดำาเนินงานครอบคลุมพื้นที่	๓	อำาเภอในจังหวัดภูเก็ต
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	 ๒.	 ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แหง่แรกในจงัหวดัภเูกต็	มคีณะศกึษาดงูาน	แลกเปลีย่นเรยีนรู้	ถา่ยทอดบทเรยีน

และผลงานชมุชนตน้แบบจำานวนถงึ	๓๘	คณะ	จำานวน	๓,๘๙๐	คนและสิง่ทีส่รา้ง

ความภาคภมูใิจคอืไดเ้ปน็ตวัแทนในการตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานจากตา่งประเทศ	

คอื	สาธารณรฐัประชาชนจนี	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	และคณะรฐัมนตรี

จากสาธารณรัฐอุซเบกีสถาน

	 ๓.	 โครงการกำาลังใจ	 INSPIRECENTER	 โครงการศูนย์กำาลังใจ		

เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมทำากิจกรรมให้กับผู้พิการ		

ผูป้ว่ยเรือ้รงั	เยีย่มดแูล	ใหก้ำาลงัใจ	ตลอดจน	ขบัเคลือ่น	ประสานความชว่ยเหลอื

จาก	หน่วยงานอื่นๆ	และจากจุดเล็กๆ	ของการขับเคลื่อนงาน	ด้วยความตั้งใจใน

การแบง่ปนัความสขุ	สูค่นรอบขา้ง	ผูป้ว่ยเรือ้รงั	ผูพ้กิาร	ผูด้อ้ยโอกาส	เยาวชนใน

ชมรมเปน็แบบอยา่งของการมจีติสาธารณะ	เรยีนรูว้า่การใหม้คีา่มากกวา่การรบั	

เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

	 ๔.	 นวัตกรรม“MUSE	MOBILE	TO	BE	NUMBER	ONE	DELIVERY	

พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่	 เล่าเรื่องดี	 ทูบี	 นัมเบอร์วัน	 เดินทางบอกเล่า	 เส้นทางการ

ดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ฉบับย่อส่วน	พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	โดยพัฒนาต่อยอดกิจกรรมมาจาก	รถสองแถว	TO	BE	

NUMBER	ONE	DELIVERY	และเพิ่มเติมกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น	

	 ๕.	 จดัตัง้ศนูยป์ระสานงานTO	BE	NUMBER	ONE	ประเภทชมุชน	และ

ผนึกกำาลังชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชุมชนต้นแบบ	ในระดับต่างๆและได้

กำาหนดข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำาลัง	มี	๕	ประการดังนี้	

	 	 ๕.๑		การส่งนวัตกรรม	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ปีละ	๑	เรื่อง

	 	 ๕.๒		การส่งองค์ความรู้	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ปีละ	๑	เรื่อง

	 	 ๕.๓		การส่งผลงานวิจัย	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ปีละ	๑	เรื่อง

	 	 ๕.๔		การประชุมร่วมกัน	ประจำาปี	ปีละ	๑	ครั้ง

	 	 ๕.๕		การชักชวนชมรมอื่นๆ	เข้าร่วมเป็นสมาชิก	ปีละ	๑	ชมรม
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

	 ๑.	 ด้านงบประมาณ	 เนื่องจากชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

บ้านลิพอนเขาล้าน	 มีกิจกรรมสร้างสรรค์	 จัดให้สมาชิกและแกนนำาตลอดทั้งปี	

ทำาให้งบประมาณดำาเนินการไม่เพียงพอ	

      แนวท�งแก้ไขปัญห�

						 -			 ขอสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่าย	 เช่น	พมจ.	ปปส.	ภาค	๘	

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบล	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ภูเก็ต	เป็นต้น

						 -			 พฒันาการทำางานใหช้ดัเจนมากขึน้	เพือ่ใหอ้งคก์รตา่งๆ	เหน็ผลงาน

และให้ความสำาคัญ

						 -			 บูรณาการการจัดกิจกรรม	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ

ประหยัดงบประมาณ

						 -			 หารายได้เข้ากองทุน	เช่นขายขนม	ขายเสื้อ	ขายของที่ระลึก

	 ๒.	 ด้านความขัดแย้ง	 ระหว่างการทำางาน	 ย่อมเกิดความไม่เข้าใจกัน

ระหว่างทีมงาน	 หน่วยงานต่างๆ	 ประกอบกับ	 พื้นที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง

มากขึน้	คนตา่งถิน่เขา้มาอยูอ่าศยัมากขึน้	สมัพนัธภาพในชมุชนเริม่ลดนอ้ยลงไป		

วัฒนธรรมต่างๆ	เปลี่ยนไป	การทำากิจกรรมต่างๆ	ทำายากขึ้น

 แนวท�งแก้ไขปัญห�

	 -			การชี้แจง	การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

	 -			การคิดบวก	และสร้างพลังใจ	กำาลังใจ

	 -			ทำางานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนโดยพลังกลุ่ม

	 ๓.		ดา้นความชว่ยเหลอื	เชน่	ตอ้งการความชว่ยเหลอืทัง้คนและพาหนะ

ในการขนย้ายสิ่งของใหญ่ๆ	เพื่อจัดนิทรรศการ	เป็นต้น

 แนวท�งแก้ไขปัญห�

	 -	 การวางแผนงานใหช้ดัเจนและขอความชว่ยเหลอืจากภาคเีครอืขา่ย

แต่เนิ่นๆ	
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ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ๑.	 พัฒนาตนเอง	 self-development	 ทำาให้เกิด	 มีการปรับปรุงตน	

การบริหารตน	และการปรับตน

	 ๒.		พฒันาศกัยภาพแกนนำาเยาวชนและสมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	บา้นลพิอนเขาลา้น	สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นเรือ่งที่	ตอ้งรู	้ควรรู	้และนา่รู	้	

						 ๓.	 องค์ความรู้	 Knowledge	 มีชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

บ้านลิพอนเขาล้านได้สรุป	 ความคิดรวบยอด	 หลักการของชมรม	 TO	 BE		

NUMBER	ONE	บ้านลิพอนเขาล้านให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้	เช่น

	 •				คู่มือ	MY	WAY	เป็นคู่มือ	ประมวล	เคล็ดลับดีๆ	สู่ความสำาเร็จ	ของ

ชมรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	บ้านลิพอนเขาล้าน	 สำาหรับเป็น

แนวทางให้ชุมชนอื่นๆ	 ในการดำาเนินกิจกรรมTO	 BE	 NUMBER	

ONE	ปัจจุบันได้พัฒนาเป็น	ฉบับที่	๒

	 •			 โมเดล	พลังขับเคลื่อน	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บ้านลิพอน	

เขาล้าน	 SYNERGY	 BANLIPORN	 KHOLAN	TO	BE	NUMBER	

ONE	MODEL

	 •			 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	บ้านลิพอนเขาล้าน

	 •			 หลักสูตร	อบรมค่ายเครือข่ายแกนนำาเยาวชน	TYN	CAMP
	 •			 หลักสูตรอบรมเยาวชน	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
	 •			 หลักสูตร	 การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ฝึกคิดแก้ปัญหา	

ในกลุ่มเยาวชน
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

							 ๑.	 พลังรักและศรัทธา	 ในองค์ประธานโครงการ	 ทูลกระหม่อมหญิง
อบุลรตันราชกญัญา		สริวิฒันาพรรณวดี	กอ่ใหเ้กดิความมุง่มัน่		สรา้งแรงบนัดาล
ใจให้ขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆ	ทูบีนัมเบอร์วัน
							 ๒.		พลังทีม	แกนนำาเยาวชนมีความสามัคคี	มีความมุ่งมั่นตั้งใจ	อดทน	
อดกลัน้	ตอ่สูก้บัปญัหาอปุสรรคตา่งๆ	ทุม่เท	ในการดำาเนนิกจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง
							 ๓.		พลังเครือข่าย		หน่วยงานภาครัฐ	เช่น	องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภเูกต็	เทศบาลตำาบล	สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั	สำานกังานสาธารณสขุอำาเภอ	
ผู้นำาชุมชน	ปปส.	ภาค	๘	พมจ.จังหวัดภูเก็ต	โรงเรียนในและนอกตำาบลศรีสุนทร
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
								 ๔.	 การคดิบวก	ไมว่า่จะเจอปญัหามากนอ้ยเพยีงใด	ทมีงานโดยเฉพาะ
แกนนำาเยาวชน	มิได้นำามาเป็นสิ่งที่ทำาให้ท้อถอย	กลับสร้างพลังกายพลังใจและ
การคิดบวก	เสริมแรงบวก	เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส	ส่งผลให้ปัญหาทุกอย่างผ่าน
ไปได้ด้วยดี
								 ๕.	 การให้โอกาส	 ยึดหลัก	 เด็กนำาผู้ใหญ่หนุน	 ให้โอกาสให้เด็กและ
เยาวชน	ได้ร่วมคิด	ร่วมทำา	และให้อิสระทางความคิด	การออกแบบ	และดำาเนิน
งานเองทั้งหมด	เสมือนเป็นโรงเรียน	เป็นมหาวิทยาลัยชีวิต	ในการเรียนรู้		โดยมี
ทีมที่ปรึกษาคอยชี้แนะและดูแลห่างๆ		แกนนำาเยาวชนได้รู้สึกความเป็นเจ้าของ
และความภาคภูมิใจ
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TOBE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ชุมชนคลองเรือ  จังหวัดสระบุรี

แนวทางและหลักการดำาเนินงาน 

	 ชุมชนคลองเรือ	 เริ่มดำาเนินงานตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๘	 เริ่มต้นจากการรับ

สมัครนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเป็นเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด	 และมีการขยายกลุ่มสมาชิกชมรมในชุมชน

เพิ่มขึ้น	 โดยแกนนำาชมรม	 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลคลองเรือ

ซึ่งเป็นที่ปรึกษาชมรม	 ได้จัดอบรมค่ายทักษะการปฏิเสธและป้องกันยาเสพติด

ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง	 และเชิญชวนให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม	 ต่อมาใน

ปี	๒๕๕๐	จังหวัดสระบุรีประกาศนโยบายเป็นจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONE		

ดงันัน้เพือ่เปน็การสนองพระปณธิานของทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา	

สริวิฒันาพรรณวด	ีชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ตำาบลคลองเรอืจงึไดด้ำาเนนิงาน	

อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและ	

คำาปรึกษา	จากองค์การบริหารส่วนตำาบลคลองเรือ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลคลองเรอื	รวมทัง้หนว่ยงานภาครฐัและเอกชนอืน่ๆ	มแีนวทางการดำาเนนิงาน	

ภายใต้กรอบแนวคิด	 “การบูรณาการทุกภาคส่วน	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัว	 ชุมชน	 เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 และส่งเสริมให้	

ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำาบัดรักษา”	 โดยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์หลัก	

๕	ด้าน	ได้แก่

	 ๑.		บริหารจัดการแบบบูรณาการ

	 ๒.		พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

	 ๓.		ปลุกจิตสำานึกสร้างกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๔.		สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน
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	 ๕.	 	 พัฒนาทักษะชีวิต	 เครือข่ายป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด	

มีการประชุมทุกภาคส่วน	 เพื่อร่วมหาแนวทางการดำาเนินงาน	 และส่งเสริมให้

เยาวชนกลุ่มนอกสถานศึกษา	ซึ่งอยู่ในชุมชนและสถานประกอบการมาร่วมเป็น

สมาชิกชมรม	 เพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากขึ้น	 และยึดหลักการดำาเนินงาน	

ชมรม	ตามองคป์ระกอบ	๓	ก.	ไดแ้ก	่กรรมการ	กองทนุ	และกจิกรรม	ซึง่องคป์ระกอบ	

เหล่านี้จะเป็นตัวสนับสนุน	 ให้สมาชิกมีการรวมตัวที่เข้มแข็ง	 ด้วยกิจกรรมที่

สมาชิกร่วมกำาหนดขึ้น	 นอกจากนี้	 ยังมีภารกิจสำาคัญในฐานะที่เราเป็นต้นแบบ	

ของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	คอื	การขยายเครอืขา่ยชมรม	TO	BE	NUMBER		

ONE	โดยเริม่จากพืน้ทีใ่กลเ้คยีงภายในอำาเภอ	ตา่งอำาเภอ	และตา่งจงัหวดั	ทีม่คีวาม

สนใจและมคีวามพรอ้มในการจดัตัง้ชมรม	ใหเ้ขา้มาศกึษาดงูาน	พรอ้มทัง้รว่มเปน็

วิทยากรเผยแพร่กิจกรรมชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	และการจัดกิจกรรม	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ระหว่างเครือข่ายเพื่อพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของชมรมต่อไป

เป้าหมาย

	 ๑.	 เยาวชนอายุ	๑๐	–	๒๔	ปี	จำานวน	๒,๓๘๗	คน

	 ๒.	 ประชาชนทั่วไปที่อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อสร้างกระแส	“การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	ในกลุ่มวัยรุ่น

และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

	 ๒.	 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตให้ครอบคลุม	กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น

และเยาวชน	

	 ๓.	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน	วัยรุ่น	ในการดำาเนินกิจกรรม

สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	และชุมชน

	 ๔.	 เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาส	ให้ผู้เสพ	ผู้ติดยาเสพติด	กลับตัวเป็น

คนดีของสังคม	
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	 ๕.	 เพือ่พฒันาเครอืขา่ยสมาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในการดำาเนนิงาน	

ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน	วัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง	และยั่งยืน	

	 ๖.	 เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วิธีการดำาเนินงาน

	 ดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก	๕	ด้าน	ดังนี้

	 ๑.	 การบรหิารจดัการแบบบรูณาการ	ทกุภาคสว่น	โดยการทำางานรว่มกนั	

ระหว่างภาคประชาชน	 ภาครัฐและเอกชน	 อันได้แก่	 นายอำาเภอ	 นายกอบต.	

สมาชิกอบต.	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	โรงเรียน	กศน.	วัด	โรงพยาบาล	สำานักงาน

สาธารณสุขอำาเภอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	ชมรมสร้างสุขภาพ	ชมรม

ผู้สูงอายุ	และประชาชนทั่วไป	เป็นต้น	ซึ่งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี	ทั้งในเรื่อง

ของการใหค้ำาปรกึษาและสนบัสนนุงบประมาณ		ภายใตก้ระบวนการเยาวชนคดิ

ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเพิ่มทุนทางสังคม

	 ๒.	 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร	 มีการจัดทำาฐานข้อมูลสมาชิกชมรม		

TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในทะเบียนสมาชิก	 และจัดทำาช่องทางสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของชมรม	 ผ่าน	 face	 book	 ของ

ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชุมชนคลองเรือ

	 ๓.	 การปลกุจติสำานกึสรา้งกระแสการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ			

โดยชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชุมชนคลองเรือ	ได้จัดกิจกรรมการเปิดป้าย

ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	จัดการประกวดร้องเพลง	การแข่งขันกีฬา

ต้านยาเสพติด	 เดินรณรงค์การห้ามจำาหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุตำ่ากว่า	 ๑๘	 ปี		

และตรวจสถานที่เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน	 การจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน	

TO	BE	เพื่อเป็นการปลุกจิตสำานึกเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด	และยังเป็น	

การเชญิชวนใหเ้ยาวชนตืน่ตวัมาสมคัรเปน็สมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

เพิ่มมากขึ้น	
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	 ๔.	 การสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติแกเ่ยาวชน	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		

ชุมชนคลองเรือ	 ได้จัดกิจกรรมแรลลี่ครอบครัว	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน

และผู้ปกครอง	 ได้ทำากิจกรรมร่วมกัน	 ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

มากขึ้น	 เกิดความรัก	 ความอบอุ่น	 ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้

กับเยาวชน	 เพื่อป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 ซึ่งก็ได้มีการประสานงาน		

การจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มงานสวัสดิการและสังคมขององค์การบริหารส่วน

ตำาบลคลองเรือ	เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมประจำาปี

	 ๕.	 พัฒนาทักษะชีวิตเครือข่ายป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดยา	 ชมรมได้

จัดกิจกรรมอบรมทักษะการให้คำาปรึกษาแก่แกนนำา	และสมาชิกชมรม	TO	BE	

NUMBER	ONE	 โดยวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี	 เพื่อ

สามารถนำามาใช้ในการให้คำาปรึกษากับเพื่อนๆ	น้องๆ	ที่ต้องการคำาแนะนำา	หรือ

ต้องการคำาปรึกษาเพื่อหาทางออกที่ถูกต้องเหมาะสม	

	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ชุมชนคลองเรือ	 มีเครือข่ายชมรม		

TO	BE	NUMBER	ONE	ในแต่ละหมู่บ้านรวมจำานวน	๑๐	หมู่บ้าน	ในโรงเรียน	

จำานวน	๔	 แห่ง	 กศน.	 ๑	 แห่ง	 นอกจากสมาชิกชมรม	 ที่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ	

๑๐	–	๒๔	ปี	แล้ว	ยังมีประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	 ชุมชนคลองเรือ	 ได้แก่	 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	

ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 ชมรมสร้างสุขภาพตำาบลคลองเรือ		

ชมรมยุวเกษตร	เป็นต้น	ทำาให้เกิดเครือข่ายในกันป้องกันยาเสพติด	ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ในตำาบลคลองเรือ

	 สำาหรับผู้ติดยาที่ได้รับการบำาบัดและกลับคืนสู่สังคมแล้วนั้น	 ชมรม		

TO	BE	NUMBER	ONE	ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลคลองเรือ	ได้มี

การตดิตามเยีย่ม	ใหก้ำาลงัใจและเชญิชวนใหม้ารว่มกจิกรรมฝกึอาชพีทีท่างชมรม

จัดขึ้น	ซึ่งสามารถนำาไปประกอบเป็นอาชีพได้
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	 จากกระบวนการดำาเนินงานตามหลักยุทธศาสตร์แล้ว	 ชมรม	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	 ชุมชนคลองเรือ	 มีการดำาเนินงานด้วยองค์ประกอบ	๓	 ก	 คือ	

กรรมการ	กองทุน	กิจกรรม	เพื่อให้เกิดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ	ดังนี้

 กรรมก�ร

	 ๑.	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	ชมรมจากสมาชิกชมรมที่ได้รับการคัดเลือก	

มีวาระ	๒	ปี	 โดยมีประธานชมรม	และประธานอนุกรรมการอีก	๔	ฝ่าย	 ได้แก่	

ฝ่ายกิจกรรม	ฝ่ายสอดส่องดูแล	ฝ่ายจัดหาทุน	และฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์โดย

มีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

	 ๒.	 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โดย

ยึดหลักยุทธศาสตร์การบูรณาการทุกภาคส่วน	ประกอบด้วย	นายอำาเภอ	นายก

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล	สาธารณสขุอำาเภอ	โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล	

โรงพยาบาล	กศน.	โรงเรียน	วัด	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	ชมรมผู้สูงอายุ	ชมรม

สร้างสุขภาพ	 (ออกกำาลังกาย)	 ชมรมป้องกันแก้ไขอาชญากรรมประจำาอำาเภอ		

เพื่อให้คำาปรึกษาและร่วมสนับสนุนกิจกรรมชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โดย

คณะกรรมการ

							 ๑.		เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม	ปีละ	๓	ครั้ง

							 ๒.		ประชุมกับสมาชิกพร้อมทั้งแจ้งผลการดำาเนินงาน	๓	เดือน/ครั้ง

 กองทุน

	 การจัดหาทุนมาจาก
	 -	 	 	 การสนับสนุนจากภาครัฐ	 ได้แก่	 อบต.	คลองเรือ	 งบกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพท้องถิ่นตำาบลคลองเรือ	 สำานักงานสาธารณสุข
จงัหวดัสระบรุ	ีและเงนิรางวลัการประกวดชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	เป็นต้น

	 -				การสนับสนุนภาคเอกชน	ได้แก่	เงินบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี
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	 -				การระดมทนุเองของสมาชกิชมรม	โดยการจำาหนา่ยผลติภณัฑ	์ทีไ่ด้
จากการฝึกอบรม	จากกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	
ONE	 เช่น	 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว	 และดอกไม้ประดิษฐ์ใน
เทศกาลวาเลนไทน	์เครือ่งประดบัจากงานรอ้ยลกูปดั	การจำาหนา่ย
พวงมาลัยในงานประกวดร้องเพลง	เป็นต้น

	 การบริหารจัดการกองทุน	 	 เงินที่ได้รับการสนับสนุนและบริจาคได้

นำาเข้าฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 สาขาวิหารแดง	 ชื่อ

บัญชี	“ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE”	บัญชีประเภทออมทรัพย์	เลขที่	๖๐๗-

๒-๒๖๘๘๐-๓	 โดยจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งและมอบอำานาจให้คณะกรรมการดำาเนิน

การเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารจำานวน	๓	คน	ได้แก่

	 ๑.	 ประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE

	 ๒.	 ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE

	 ๓.	 คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE

อนึ่งในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก	กำาหนดเงื่อนไขในการเบิกจ่ายทุกครั้งต้อง

มีกรรมการลายมือชื่อ	อย่างน้อย	๒	ใน	๓	และมีคณะกรรมการจัดทำาทะเบียน

คุมบัญชีรายรับ-จ่ายเงินกองทุน

 กิจกรรม

	 ๑.		จดัตัง้ศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	เปน็หนึง่ในกจิกรรมของ

ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อให้เยาวชนที่มีปัญหา	หรือต้องการความช่วย

เหลอืมารบัคำาปรกึษาและแนะนำาทีถ่กูตอ้งเหมาะสม	จากเพือ่นอาสาสมคัรทีผ่า่น

การอบรม	หรอืไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมพฒันา	EQ	และพฒันา	EQ	ดว้ยตนเอง	สง่เสรมิ

ใหว้ยัรุน่ไดม้โีอกาสใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์	โดยเขา้รว่มกจิกรรมทีส่รา้งสรรค์

และเสรมิสรา้งความสขุใหก้บัตนเอง	ดว้ยการฝกึทกัษะดา้นดนตรี	การทำาดอกไม้

ประดษิฐ	์การรอ้ยลกูปดั	ฯลฯ	จากอาสาสมคัรผูเ้ชีย่วชาญแตล่ะดา้น	ซึง่กจิกรรม

สร้างสรรค์ของศูนย์เพื่อนใจฯ	 ตำาบลคลองเรือจัดตามความต้องการของสมาชิก	
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จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น	โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์-	อาทิตย์	

เวลา	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐	น.	และช่วงปิดภาคเรียนทุกวันพุธ	เวลา	๐๙.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.		

	 ๒.		นอกจากกจิกรรมในศนูยเ์พือ่นใจแลว้	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

ตำาบลคลองเรอืยงัมกีจิกรรมใหเ้ยาวชนไดม้สีว่นรว่มอกีมากมาย	โดยมแีนวคดิการ

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับวัยรุ่น	ดังนี้

				 -			 เป็นกิจกรรมที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรียนรู้	เศรษฐกิจพอเพียง	
เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง	 ไม่ฟุ้งเฟ้อ
ฟุ่มเฟือย

	 	 	 	 	 	 	กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	 โดยการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้

วิธีการทอผ้าเช็ดเท้า	การจักสาน	การทำาข้าวซ้อมมือ	การนวดแผนไทยเพื่อเป็น

อาชีพ		โดยมีผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายทอด	ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีเยาวชนรุ่น

ใหม่เป็นผู้สืบสานไม่ให้เลือนหายไป
	 -	 เปน็กจิกรรมสง่เสรมิเยาวชนทีม่คีวามสามารถและใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์เป็นต้นแบบให้กับวัยรุ่นได้	เช่น	กิจกรรมพี่สอนน้องโดย
การนำาดีเจที่ชื่นชอบของเยาวชนมาพูดคุยและให้แนวคิดกับน้องๆ	
เยาวชนในการจัดรายการวิทยุและเสียงตามสาย	 โดยการใช้ความ

สามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	

	 กจิกรรมพีส่อนนอ้งเรือ่งดนตร	ีทางชมรมไดน้ำาเยาวชนทีม่คีวามสามารถ

ทางดา้นดนตรมีาถา่ยทอดวธิกีารเลน่ใหก้บันอ้งๆ	ทีส่นใจ	และใหแ้นวคดิในการใช้

ความสามารถทีม่อียูไ่ปทำาในสิง่ทีม่ปีระโยชนแ์ละมคีณุคา่	ซึง่พี่ๆ 	ทีม่าสอนนอ้งได้

เอาความสามารถทางการเลน่ดนตรไีปหารายไดเ้สรมิหลงัเลกิงานประจำา	เปน็ตน้

	 -	 เป็นกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน	 เช่น	 พาเยาวชนที่สนใจ
เรือ่งของกลองยาวประยกุตเ์ยีย่มชม	วงกลองยาวประยกุต	์ส.สงัวาล

ศิลป์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมพื้นบ้าน	
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	 -	 เปน็กจิกรรมทีม่กีารพฒันาและเพิม่พนูทกัษะตา่งๆ	เชน่	ทกัษะการ	
ให้คำาปรึกษา	ทักษะการปฏิเสธ	ทักษะการกีฬา	เป็นต้น

	 -	 เปน็กจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิผลผลติหรอืผลลพัธท์ีม่คีณุคา่	เชน่	มผีลผลติ
ที่สร้างรายได้เป็นงานอดิเรกในยามว่างก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ	
สามารถนำาไปขยายผลหรอืถา่ยทอดตอ่ไปได	้	อนัไดแ้ก	่กจิกรรมฝกึ
อบรมการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ	โดยมีพระคุณเจ้าเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรูแ้ละฝกึอบรมใหก้บัเยาวชนทีส่นใจ	ซึง่ทำาใหเ้ยาวชนสามารถ
หารายได้เป็นทุนการศึกษาด้วยตนเอง		

	 -	 เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 เป็นการสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง	อันได้แก่	การเป็นเยาวชนจิตอาสา	ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ประชาชนเบื้องต้น	 ได้แก่	 การวัดความดันโลหิต	 การชั่งนำ้าหนัก	
วัดส่วนสูง	 การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	 ช่วยเหลืองานโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลคลองเรือในช่วงปิดภาคเรียน	 และ
เป็นผู้นำาออกกำาลังกายร่วมกับชมรมสร้างสุขภาพตำาบลคลองเรือ		
กิจกรรมเยี่ยมผู้พิการร่วม	 รพสต.	 และอบต.	 เพื่อให้กำาลังใจ	
และเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี	 และ	
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาสกว่า	 กิจกรรมปลูกป่าลด
ภาวะโลกร้อน	 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำานึกในการดูแลรักษา	
สิ่งแวดล้อมและผืนป่าในชุมชน	โดยชาว	TO	BE	NUMBER	ONE	
ไดร้ว่มกนัปลกูปา่ทีอ่า่งเกบ็นำา้ภแูกว้หลวง	ซึง่เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่ว
ของตำาบลคลองเรือ	เป็นต้น

	 ซึง่ทกุกจิกรรมจะมกีารดำาเนนิการทีต่อ่เนือ่งทกุป	ีและมกีารนำาวทิยากร

และความรูใ้หม่ๆ 	มาใหส้มาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันา

จากรุ่นสู่รุ่น
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กิจกรรมเด่น

	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชมุชนคลองเรอืมกีจิกรรมมากมายทีเ่กดิ

ขึน้แตใ่นละป	ีซึง่สิง่ทีเ่กดิขึน้ใหมแ่ละเกดิการพฒันาตอ่ยอดมาอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่

เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นคนเก่ง	ดี		

และมีความสุข	 	 ได้แก่	 นวัตกรรม	ปี	 ๒๕๕๒	“คนทูบี	 ทำาดี	 สะสมแต้ม”	 เพื่อ

เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาทำาความดี	 ในทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ที่สมาชิก

สามารถทำาได้และมีผู้รับรองการทำาความดีนั้น	 โดยบันทึกการทำาความดีลงสมุด

บันทึกที่ได้รับจากการสมัครเข้าร่วมโครงการ	 จากนั้นนำาความดีที่จดลงบันทึก

ในสมุดมาขอรับแสตมป์ความดีได้ที่ศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

ซึ่งแสตมป์ความดีมี	๒	ประเภท	ดังนี้

	 แสตมปส์เีหลอืง=๑ คะแนน	ความดทีีไ่ดร้บัแสตมป	์ไดแ้ก	่การหาสมาชกิ

เพิ่ม	๓	คน/ดวง	การให้คำาปรึกษาเพื่อน	๑	คน/ดวง	 	การหารายได้เพิ่มให้กับ

ครอบครัว	๓	ครั้ง/ดวง	การช่วยเหลืองานบ้าน	๕	ครั้ง/ดวง		การช่วยเหลืองาน	

ที่เป็นสาธารณะประโยชน์	 ๑	 ครั้ง/ดวง	 การช่วยเหลือผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส		

๑	ครั้ง/ดวง	ฯลฯ	ตามคณะกรรมการเห็นสมควร

	 แสตมป์สีแดง=๓ คะแนน ความดีที่ได้รับแสตมป์	 ได้แก่	 การชักชวน

เพื่อนให้ห่างไกลจากยาเสพติด	 ๑	 คน/ดวง	 การชักชวนเพื่อนที่ติดยาให้เข้ารับ

การบำาบัด	 ๑	 คน/๕	 ดวง	 การเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเข้ารับการบำาบัด		

๑	คน/๑๐	ดวง	การสร้างชื่อเสียงให้กับชมรม	๑	ครั้ง/๕	ดวง	

	 เมือ่สมาชกิไดร้บัแสตมปจ์ะมสีมดุสะสมแสตมป	์เพือ่สะสมแตม้แลกของ

รางวัล	เช่น

	 ๓๐	คะแนน	แลก	ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน

	 ๗๐	คะแนน	แลก	บัตรเติมเงิน	ราคา	๕๐	บาท

	 ๑๐๐	คะแนน	แลก	บัตรเติมเงิน	ราคา	๑๐๐	บาท											

	 ๑๒๐	คะแนน	แลก	ร่มกันแดด/ฝน
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	 ๑๕๐	คะแนน	แลก	ตุ๊กตาน่ารัก

	 ๒๐๐	คะแนน	เสื้อชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE

	 เพือ่เปน็ขวญัและกำาลงัใจเยาวชนจงึนำาสูน่วตักรรมในป	ี๒๕๕๓	“คน	ทบู	ี

ทำาดไีมม่สีญู”	สามารถนำาแตม้ทีส่ะสมไดจ้าก	“คนทบู	ีทำาดสีะสมแตม้”	เมือ่สะสม

แตม้จนครบนำามาแลกของรางวลัแลว้	แตม้ทีใ่ชไ้ปไมล่บทิง้	สามารถนำามาตอ่ยอด

เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่าได้เลย	ไม่ต้องเริ่มใหม่	สะสมครบ	

๒๐๐	คะแนนแล้ว	สมาชิกสามารถสะสมแต้มต่อให้ครบ	๓๐๐	คะแนน	ได้เป็น	

“ตน้กลา้	ตน้แบบ”	เพือ่รบัรางวลั	รว่มทศันศกึษามหกรรมประกวดชมรม	TO	BE	

NUMBER	ONE	ดีเด่น	รอบชิงชนะเลิศ	ระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นกล้า	 ต้นแบบ	 ที่มีหลายเมล็ดพันธุ์มากขึ้นจึง

เกิดนวัตกรรมต่อเนื่องจากปี	๒๕๕๓-๒๕๕๕	นวัตกรรม	“คนทูบี	ทำาดี	 ได้	VIP	

CARD”		สมาชกิทีส่ะสมแตม้ตอ่ใหค้รบ	๓๐๐	คะแนน	ไดเ้ปน็	“ตน้กลา้	ตน้แบบ”	

แล้วสมาชิกยังสามารถสะสมแต้มต่อได้อีก	โดย

	 สะสมครบ	 ๑,๐๐๐	 คะแนน	 รับบัตร	 V.I.P	 ระดับเงิน	 ได้สิทธิพิเศษ		

ไปทัศนศึกษากับโครงการที่ทางชมรมเป็นผู้จัด	 หรือโครงการที่ภาคีเครือข่ายใน

ท้องถิ่นเป็นผู้จัด

	 สะสมครบ	๑,๕๐๐	คะแนน	 รับบัตร	 V.I.P.	 ระดับทอง	 ได้สิทธิพิเศษ		

ได้เป็นตัวแทนของชมรมเข้าค่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	ฟรี

	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นขวัญกำาลังใจให้กับ

เยาวชน	และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำากิจกรรมนี้ทำาให้สมาชิกชมรม	TO	BE	

NUMBER	ONE	ได้ทำาความดีเพิ่มมากขึ้น	ได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมที่เป็น

ประโยชนต์อ่สงัคม	ไดม้กีารชว่ยเหลอืผูอ้ืน่	ปญัหาวยัรุน่ตดิยาเสพตดิลดลงทำาให้

สงัคมมคีวามสามคัค	ีเยาวชนเปน็คนด	ีมคีณุคา่	ทำาใหช้มุชนเขม้แขง็ปลอดยาเสพตดิ	
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

	 การที่ชักชวนให้เยาวชนมาร่วมกิจกรรมของชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	 ในวันหยุดนั้น	 บางครั้งมีปัญหาอุปสรรค	 จากผู้ปกครองสมาชิกบางคน	

ไม่อนุญาต	 เนื่องจากความเป็นห่วงบุตรหลาน	 และไม่ไว้ใจทำาให้สมาชิกบางคน

ไม่ได้เข้าร่วม	 และก็มีสมาชิกชมรมบางคนแอบอ้างว่ามาเข้าร่วมกิจกรรมชมรม	

แต่ไม่ได้มาเข้าร่วมส่งผลให้ผู้ปกครองไม่ไว้วางใจ		

	 แนวทางแก้ไข	 มีการประสานงานกับคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม	

เพื่อประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์และกิจกรรม	ให้กับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครอง

ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกเนื่องจากมีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบลเป็นที่ปรึกษา	 คอยช่วยดูแลบุตรหลานระหว่างที่เข้าร่วม

กิจกรรม	 และจัดทำาตารางกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบ	 ผ่านช่องทาง

เสียงตามสายและติดป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ

	 -			ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชุมชนคลองเรือได้รับเกียรติเป็นที่
ศึกษาดูงานและศูนย์ถ่ายทอดความรู้ต้นแบบของการดำาเนินงาน	
TO	BE	NUMBER	ONE	ของอำาเภอวิหารแดง	และจังหวัดสระบุรี

	 -				มีการขยายเครือข่ายการดำาเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ
	 -				สมาชิกของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 -				สมาชิกชมรมมีอาชีพเสริมทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	
	 -				เยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพ่ิมข้ึนท้ังต่อตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน
	 -	 	 	 เยาวชนและครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความ

รักและเข้าใจมากขึ้น
	 -				สถิติการจับกุมเยาวชนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ลดลง
	 -				เยาวชน	ครอบครัว	และชุมชน	เกิดความภาคภูมิใจจากรางวัลที่ได้

รับอย่างต่อเนื่อง	จนทำาให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของชุมชนอื่นๆ
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	 -				ชุมชนเกิดความสามัคคี	 ในการร่วมมือร่วมใจป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในชุมชน

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ชุมชนคลองเรือ	 ได้รับความสำาเร็จ	

ด้วยหลักการที่สำาคัญ	คือ	การรวมพลังจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ	ภายใต้

การนำาของนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลคลองเรือ	 และหัวหน้าทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญ	คือ

	 ๑.	 เพ่ือพัฒนาเยาวชนตำาบลคลองเรือ	ให้เป็น	“คนเก่ง	คนดีและมีความสุข”

	 ๒.	 เพือ่สบืสานพระปณธิานของทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา	

สิริวัฒนาพรรณวดี	ท่ีทรงห่วงใยและปรารถนาจะทำาส่ิงดีเพ่ือเด็กไทยและสังคมไทย

	 ความเข้มแข็งของภาคีในพื้นที่	 ประกอบกับรูปแบบของโครงการที่

เยาวชนเป็นผู้จัดกิจกรรม	 จึงทำาให้เกิดความยั่งยืน	 และตรงกับความต้องการ

ของเยาวชน	 ท่ีสำาคัญเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง	 ว่าสามารถเป็นคนดีได้		

โดยไม่ต้องอาศัยยาเสพติดเป็นตัวช่วย	ดังสโลแกนท่ีว่า	“เป็นหน่ึง		โดยไม่พ่ึงยาเสพติด”	
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แนวทาง และหลักการดำาเนินงาน

	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชุมชนหนองแก	เป็นชมรมที่ได้ดำาเนิน

กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ในเรื่องของการป้องกันปัญหา

ยาเสพติด	และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน	ในตำาบลหนองแก	

โดยมีการขยายเครือข่ายและต่อยอดมาจาก	 กิจกรรมการรวมกลุ่มกันของเด็ก

และเยาวชนในบ้านหนองแก	 	 และเป็นการน้อมนำากระแสพระราชดำารัสของ	

ทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวด	ีองคป์ระธานโครงการ

มาเป็นแนวทางในการดำาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก

และเยาวชน	โดยมีกรอบแนวคิด	๓	ก.	๓	ย.	การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการ

แพร่กระจายของยาเสพติด	 สร้างความมั่นใจ	 เชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชน		

โดยการเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด

	 โดยยึดหลัก	 เด็กนำา	 ผู้ใหญ่หนุน	 คิดและทำาโดยเด็กและเยาวชน	

สนับสนุนโดยผู้ใหญ่ใจดีทั้งตำาบลร่วมกันสร้างสรรค์จนเกิดกิจกรรม	 นวัตกรรม

ใหม่ขึ้นทุกปี	แม้ว่าสมาชิกชมรมทุกคนจะผิดหวังในปีแรก	และปีที่	๒	แต่ทุกคน

ก็ไม่ยอมแพ้แต่กลับนำาเอาความผิดหวังมาเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	 เพื่อชุมชน	

และในที่สุดทุกคนก็ปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได้	 กับความหวังที่รอมาเกือบสามปี	

กับสิ่งดีๆที่ทุกคนร่วมพลังสร้างสรรค์	 กับรางวัลอันสูงค่า	 นั้นก็คือ	 รางวัลชนะ

เลิศอันดับที่	 ๑	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ประเภทดีเด่นระดับประเทศ		

ในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๑	เปน็รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจของทกุคนทัง้ตำาบล	อยา่งไรกต็าม	

ทุกคนต่างตระหนักและทราบดีว่ารางวัลที่ได้รับมามีคุณค่ามากกว่าชัยชนะ		

สมาชิกชมรมฯทุกคนจึงตั้งใจและตั้งมั่นกับการทำาหน้าที่ของเยาวชนเก่งและดี	

TO	BE	NUMBER	ONE

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ชุมชนหนองแก จังหวัดหนองบัวลำาภู
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เป้าหมาย

	 เยาวชนในตำาบลทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา	 เพื่อให้เด็ก

และเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด	 และพฤติกรรมเดือดร้อนรำาคาญที่ส่งผล	

กระทบต่อคนในชุมชน	 ก่อให้เกิดผลงานและกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์มีเวที	

การแสดงออกที่เหมาะสม	

กิจกรรมเด่น

	 โครงการหล่อเหลาต้นกล้าป่าล้อมเมือง	 ในปี	 พ.ศ.๒๒๔๙-๒๕๕๑		

โครงการโซไ่มม่ปีลายสายใยคนด	ีTO	BE	NUMBER	ONE	ในปพี.ศ.๒๕๕๒	-	๒๕๕๓	

โครงการหนอนผีเสื้อเพื่อฝักหลอกในปี	พ.ศ.๒๕๕๔	โครงการชุมชนสานสัมพันธ์

พระอาทิตย์บ้านฉัน	 พระจันทร์บ้านเธอ	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๕๕	 โครงการชุมชน

สัมพันธ์	 สร้างสรรค์สังคม	 ระดมความคิด	 ลิขิตหมู่ในฝันและล่าสุดกับโครงการ	

ขา้วตอกแตก	บิก๊แบง	คนด	ีTO	BE	NUMBER	ONEซึง่โครงการทัง้หมดไดด้ำาเนนิการ	

ภายใต้แนวคิด	เด็กนำา	ผู้ใหญ่หนุน	ร่วมถึงการขยายเครือข่ายเยาวชนเก่งและดี			

TO	BE	NUMBER	ONE	ให้ครบทุกตำาบลในอำาเภอศรีบุญเรือง	ต่างอำาเภอ	และ	

ต่างจังหวัด	 ที่สำาคัญยังขยายเครือข่ายชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ไปถึง

โรงเรียนศรีสัตตนาด	นครหลวงเวียงจันทร์		อีกด้วย

วิธีการดำาเนินงาน

	 นับตั้งแต่วันที่	๑๙	กันยายน	พ.ศ.๒๕๔๙		เป็นต้นมาถึงวันนี้	รวมระยะ

เวลาได้	๙	ปี	กับการเป็นชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชุมชนหนองแก		คือ	๙	ป	ี

ของความมัน่คงในการกอ่ตัง้ชมรม	เปน็	๙	ป	ีแหง่ความภาคภมูใิจของคนทัง้ชมุชน		

และ	๙	ปีแห่งความสำาเร็จของเยาวชน	ที่นำาเอาหลักการดำาเนินงาน	๓	ก.	๓	ย.	
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 ม�เป็นหลักในก�รดำ�เนินง�นเพื่อเป็นแนวท�งสู่คว�มสำ�เร็จจนถึง

ปัจจุบันดังนี้

	 ๑.		ก.กรรมการ	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ชุมชนหนองแก		

มีประธานชมรมปัจจุบันรุ่นที่	๔	แล้ว	แต่ละรุ่นต่างก็ทำาคุณงามความดีต่อชุมชน

ทั้งสิ้น	และที่สำาคัญคือสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนให้คนทั่วประเทศได้รู้จัก	ตำาบล

หนองแก	อำาเภอศรีบุญเรือง	จังหวัดหนองบัวลำาภู	และยังประกาศให้ทุกคนรู้ว่า	

ตำาบลหนองแกเป็นตำาบลปลอดยาเสพติด	 มีการรณรงค์ป้องกันอย่างต่อเนื่อง	

เป็นแบบอย่างที่ดีให้ทุกคนได้หันมา	ลด	ละ	เลิก	อบายมุกทั้งปวง

	 ๒.			ก.กองทนุ	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชมุชนหนองแกมกีารระดม

ทนุจากทกุภาคสว่น	ทัง้จากการขายสนิคา้ตามตลาดนดัคลองถม	การทำาขนมขาย		

รวมถงึการสง่สมาชกิเขา้ประกวดตามงานบญุประเพณตีา่งๆ	และอกีทางหนึง่คอื

การสนบัสนนุจากผูใ้หญใ่จด	ีจากหนว่ยงานของรฐั	และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	

ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

	 ๓.			ก.กจิกรรม	นบัเปน็หวัใจสำาคญัของการดำาเนนิงานหลงัจากทีช่มรมฯ	

ไดน้อ้มนำา	พระปณธิานขององคป์ระธานโครงการ		มาเปน็แนวทางในการปฏบิตัิ		

โดยไดด้ำาเนนิงานตามวสิยัทศันข์องโครงการทีว่า่“เปน็หนึง่โดยไมพ่ึง่ยาเสพตดิ”	

ตามแนวทาง	โดยเยาวชน	เพื่อเยาวชนเกิดกิจกรรมตามรูปแบบ	๓	ยุทธศาสตร์		

ดังนี้

   ยุทธศ�สตร์ที่ ๑	 การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกเพื่อสร้างกระแสที่เอื้อต่อ

การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธ์	ขา่วสารชมรม

และ	พิษภัยของยาเสพติด	ทางเฟสบุ๊ค	ตลอดจนเสียงตามสาย	ของหอกระจาย

ข่าวชุมชน	เดือนละ	2	ครั้ง		อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำาคัญ	คือการจัดขบวนรณรงค์ต่อ

ต้านยาเสพติด	 การจัดนิทรรศการ	 การแสดงของสมาชิก	 ในงานกาชาดจังหวัด

หนองบวัลำาภ	ู	รวมถงึงานกฬีาสชีมุชน	และงานประจำาปขีองด	ีอำาเภอศรบีญุเรอืง		

ที่สำาคัญมีการรับสมัครสมาชิกรุ่นใหม่ๆ	ส่งผลให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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 ยทุธศ�สตรท์ี ่๒ การเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใหก้บัเดก็และเยาวชน	

ได้แก่	กิจกรรม		ตุ้มโฮมน้องพี่	บายศรีเอิ้นขวัญ	เพื่อเรียกขวัญกำาลังใจ	และเสริม

สร้างความรักความอบอุ่น	ตลอดจนสัมพันธภาพอันดี		กิจกรรมแสงแห่งปัญญา	

บอกลายาเสพตดิ	คอืกจิกรรมทีก่ระตุน้ใหเ้ยาวชนเหน็คณุคา่ของชวีติ	คณุคา่ของ

ครอบครัว	 และคุณค่าของสังคม	 มีผู้ปกครองให้ความสำาคัญเข้าร่วมให้กำาลังใจ		

สุดท้ายพลังของความรักก็ประจักษ์ให้เห็น	 ส่องแสงสว่างนำาทางให้เยาวชน		

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 ที่สำาคัญกลุ่มเสี่ยงตามโครงการใครติดยายกมือขึ้น	

จำานวน	 ๒๔	 คน	 ร้อยละ	 ๑๐๐	 ให้คำาสัญญาที่จะไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด	

และอบายมุขใดๆ	ตลอดไป	

 ยุทธศ�สตร์ที่ ๓	การสร้างและพัฒนาเครือข่าย	เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด	 ชมรม	 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชมรมอื่นอยู่

เป็นประจำา	 เพื่อให้เกิดการต่อยอดทางกิจกรรม	 ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายชมรม

ของเรา	๒	ส่วน	คือ	ส่วนที่	๑	เครือข่ายระดับภายนอก	คือ	เครือข่ายนอกพื้นที่

จงัหวดัหนองบวัลำาภ	ูโดยเปน็โครงการความรว่มมอื	KM	ระดบัประเทศ	เปน็การ

ทำาข้อตกลงร่วมกัน	 เพื่อสร้างองค์ความรู้	 และการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ข่าวสาร		

การสรา้งสรรคก์จิกรรม		ของชมรม	ท	ูบ	ีนมัเบอร	์วนั	ในชมุชน	ไดแ้ก	่	จงัหวดับงึกาฬ		

ชมุชน..ปากคาดมวลชน	ชมุชนจงัหวดัหนองคาย	จ.อดุรธาน	ีจ.ชยัภมู	ิ	จ.เพชรบรุ	ี

และชุมชนจังหวัดเลยดำาเนินการ		ณ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำาภู		

ส่วนที่	๒	คือ	เครือข่ายระดับภายในจังหวัดหนองบัวลำาภู	ดำาเนินกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพแกนนำาเยาวชน	KM	สู่	นวัตกรรม	มหานคร	กุด	หนอง	โคก	ซึ่งถือเป็น	

นิมิตหมายอันดี	 และความเหนียวแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 ของ	 ชมรม		

TO	BE	NUMBER	ONE	ประเภทชมุชน	ในระดบัตน้แบบ	คอื	ชมุชนกดุเตา่	ชมุชน

หนองแก	และชมุชนในระดบัดเีดน่	คอืชมุชนโคกลา่ม	เปน็การแสวงหาความรว่มมอื		

และการผลักดันชมรมสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ	 ด้าน	 ทั้งการพัฒนาแกนนำา		

พัฒนาสมาชิก	 และพัฒนาชุมชน	 ประกอบด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู	้
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สู่การเป็นต้นแบบระดับเพชร	 และก้าวสู่ระดับดีเด่น	 และการกำาหนดกลยุทธ์	

ของชมรม	ร่วมกัน

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ๑.	 ชมรมชุมชนหนองแก	ได้รับรางวัล	ชุมชนต้นแบบระดับเงิน	

	 ๒.		จากการดำาเนินงาน	๙	ปีที่ผ่านมา	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

ชมุชนหนองแก	มสีว่นสำาคญั	ในการฝกึฝนประสบการณ์	และสรา้งความสามารถ

ให้เยาวชนในชมรม	จนประสบความสำาเร็จในทุกๆ	ด้าน	อาทิ	การเข้าศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษาของสมาชิกรุ่นพี่	 ทุกๆ	 ปี	 และที่สำาคัญเกิดเครือข่ายชมรม		

TO	 BE	 NUMBER	ONE	 และแกนนำาเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	

ยาเสพตดิ	การดำาเนนิงานนำาไปสูจ่ดุเปลีย่นของเยาวชนในการ	ลด	ละ	เลกิ	ยาเสพตดิ	

บหุรี	่และสรุา	ใชเ้วลาวา่งในการเขา้รว่มกจิกรรมของชมรมมากขึน้	ชมุชนมคีวาม

เขม้แขง็	นำาไปสูก่ารประเมนิความสำาเรจ็	ของชมรม	และชมุชน	พบวา่	ในเชงิปรมิาณ		

มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม

เฉลีย่รอ้ยละ	๘๐	และเชงิคณุภาพ	สมาชกิเปน็คนดี	ไมยุ่ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ	และ

อบายมุข		

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

	 ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ	ชมรม	ที่ว่า	“ผู้นำาดี	เด็กเข้าใจ	ผู้ใหญ่โอเค”จาก

ความมานะของเยาวชน	 สู่การสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดี	 ก่อเกิดความสามัคคี

ในชุมชน	 ทุกคนต่างตระหนักดีว่า	 ยาเสพติดเป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง	 ชมรม		

TO	BE	NUMBER	ONE	ชมุชนหนองแก	มคีวามภาคภมูใิจอยา่งสงูสดุทีไ่ดน้อ้มนำา

กระแสพระราชดำารสัของทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณ

วด	ีองคป์ระธานโครงการมาเปน็แนวทางในการดำาเนนิงานการปอ้งกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด	สมาชิกทุกคนของสัญญาที่	จะดำาเนินกิจกรรมต่อเนื่องสืบไป
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แนวทางและหลักการดำาเนินงาน

	 ๑.	 ยดึสมาชกิทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมายหลกัเปน็ศนูยก์ลางในการดำาเนนิงาน	
บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติของเด็กและเยาวชน	 ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
	 ๒.	 ส่งเสริมการแสดงความสามารถ	กล้าคิด	กล้าทำา	กล้าแสดงออก	
	 ๓.	 สร้างความเข้าใจแนวทางการดำาเนินงานโครงการแก่ผู้ปกครอง	
ชุมชน
	 ๔.	 สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
	 ๕.	 เพื่อนชวนเพื่อนทำากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ๖.	 ดำาเนินกิจกรรมภายใต้	๓	ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ
	 ๗.	 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งระดับชุมชน	 ตำาบล	
อำาเภอและจังหวัด

เป้าหมาย

	 กลุ่มเป้�หม�ยหลัก	 เด็กและเยาวชนพื้นที่ตำาบลท่าก๊อ
	 กลุ่มเป้�หม�ยรอง	 ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำาบลท่าก๊อ

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อสร้างกระแสการดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๒.	 เพื่อให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแรง	 มีทักษะป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	คิดเป็น	ทำาเป็น	แก้ปัญหาเป็น	กล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์	มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
	 ๓.	 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ครอบครัว	 ชุมชนในการยอมรับผู้มีปัญหา
ยาเสพติด

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ชุมชนบ้านป่าลัน จังหวัดเชียงราย
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	 ๔.	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนค้นพบตนเองผ่านการทำากิจกรรม	 เพื่อนำา

ไปสู่การเป็นคนเก่ง	คนดี	และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

วิธีการดำาเนินงาน

	 ๑.	 เปลีย่นถา่ยคณะกรรมการดำาเนนิงานจากรุน่สูรุ่น่โดยแตล่ะรุน่ใหม้ี

คณะกรรมการดำาเนนิงานประกอบดว้ยคณะกรรมการทกุชว่งอายเุพือ่เรยีนรูง้าน

	 ๒.	 สร้างกระแสอย่างต่อเนื่องทั้งผ่านสื่อและกิจกรรม

	 ๓.	 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีการดำาเนินชีวิตของคนในชุมชน	

สมาชกิทัง้เปา้หมายหลกั	และเปา้หมายรองสามารถทำากจิกรรมได	้เหมาะสมกบั

บริบทของชุมชน	และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า	

	 ๔.	 ระดมทนุจากทกุภาคสว่น	ทัง้ครอบครวั	ชมุชน	เอกชน	และหนว่ยงาน	

ภาครฐั		และฝกึใหส้มาชกิทกุคนมสีว่นรว่มในการหากองทนุ	และนำามาใชจ้า่ยใน

หมุนเวียนทำากิจกรรมเพื่อเพิ่มกองทุน

	 ๕.	 นำาหลักการขายตรงมาสร้างเครือข่าย	 	 เพื่อให้เครือข่ายมีความรู้	

และเข้าใจแนวทางการดำาเนินงานขยายจากเครือข่ายสู่เครือข่าย

	 ๖.	 พัฒนาและต่อยอดกิจกรรมเดิม	 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ	 และ

อยากเรียนรู้แก่สมาชิก	 ทำาให้สมาชิกไม่เกิดการเบื่อหน่ายกิจกรรมเดิม	 มีความ

กระตือรือร้นในการทำากิจกรรม

	 ๗.	 ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานให้ผู้ปกครอง	 ครอบครัว	 ชุมชน	

และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทราบ	

กิจกรรมเด่น

	 ๑.	 สถานี	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด		

ให้สมาชิกจัดรายการให้ความรู้	 ผ่านหอกระจายข่าวประจำาหมู่บ้าน	 เพื่อ	

ประชาสมัพนัธก์จิกรรม	ผลการดำาเนนิงาน	และใหค้วามรูแ้นวทางการดำาเนนิงาน

โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน
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	 ๒.	 พี่สอนน้อง	 คนสามวัย	 หัวใจเดียวกัน	 สมาชิกจัดค่ายช่วงเดือน

เมษายน	 	 เป็นเวลา	๑๐	วัน	 เป็นการรวมพลสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE		

ทกุรุน่	๒	กลุม่เปา้หมาย	คอืกลุม่เปา้หมายหลกั				และเปา้หมายรอง	มาถา่ยทอด

องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น	ทั้งวิชาการ	ไม่ว่าจะเป็น	ภาษาจีน	อังกฤษ		คณิตศาสตร์	

และภูมิปัญญาทางศิลปะ	 วัฒนธรรมดนตรี	 การฟ้อนรำา	 กิจกรรมสันทนาการ

สร้างความสัมพันธ์	อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานหลังผ่าน

การบำาบัด

	 ๓.	 ภูมิปัญญา	 สร้างรายได้	 เช่นการเรียนรู้การทอตุงจากผู้รู้ในชุมชน	

การจักสานตะกร้า	เพื่อให้สมาชิกฝึกทักษะอาชีพ	ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	มี

รายได้ให้ตนเอง	กองทุนของชมรม

	 ๔.	 ลานกีฬา	TO	BE	NUMBER	ONE	ปลอดยาเสพติด	อบต.สนับสนุน

การสร้างลานกีฬาให้สมาชิกเล่นกีฬาทุกวัน

	 ๕.	 การแขง่ขนักฬีาเยาวชนตา้นยาเสพตดิ	(	กฬีา	TO	BE	ไมม่สีิง่เสพตดิ)		

	 ๖.	 พื้นที่แห่งคนดีเป็น	ทูบี	ทั้งครอบครัว	สู่ทูบีทั้งชุมชน	

	 ๗.	 การให้สมาชิกมีส่วนร่วม	 ในการหารายได้เข้ากองทุนจากกิจกรรม

ต่างๆ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

 ปัญห�

	 ๑.	 งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ	 เมื่อเทียบกับจำานวน

สมาชิก	และเด็กเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

	 ๒.	 ในการจัดตั้งชมรมครั้งแรก	ผู้ปกครองบางส่วนไม่สนับสนุนให้บุตร

หลานสมัครเป็นสมาชิก	หรือเข้าร่วมกิจกรรม	เพราะมีทัศนคติว่าทำาแล้วไม่เห็น

ได้อะไรและไม่มีค่าตอบแทน

	 ๓.	 ชุมชนยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และหลักการดำาเนินงาน

ของโครงการ
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 อุปสรรค

	 ๑.	 สมาชกิในชมุชนลดลงอยา่งตอ่เนือ่งทกุป	ีเนือ่งจากตอ้งไปศกึษาตอ่

ในระดับอุดมศึกษา	หรือประกอบอาชีพต่างถิ่น

	 ๒.	 สมาชิกกลุ่มเป้าหมายหลักที่อยู่นอกระบบการศึกษายังเข้าไม่ถึง

โครงการ

	 ๓.	 หน่วยงานภาครัฐยังไม่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานอย่างจริงจัง

 แนวท�งก�รแก้ไข

	 ๑.	 บูรณาการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำาบลท่าก๊อในส่วน

ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

	 ๒.	 จัดเวทีเลกเปลี่ยนประสบการณ์	กับชุมชนที่ประสบความสำาเร็จใน

หมู่บ้านที่มีการขยายเครือข่ายและจัดตั้งชมรมอย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อสร้างความ

เข้าใจแก่ผู้ปกครอง	 โดยให้ผู้ปกครองได้เห็นตัวอย่างจากสมาชิกที่ประสบความ

สำาเรจ็ดา้นการเรยีน	การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	และการไดร้บัโอกาสจากสงัคม

ทั้งด้านการเรียน	การงาน	

	 ๓.	 สร้างเครือข่ายไปยังหมู่บ้านข้างเคียงในตำาบล	

	 ๔.	 ริเริ่มกิจกรรมสถานี	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง	

ยาเสพตดิ	ใหส้มาชกิจดัรายการใหค้วามรู	้ผา่นหอกระจายขา่วประจำาหมูบ่า้น	เพือ่

ประชาสมัพนัธก์จิกรรม	ผลการดำาเนนิงาน	และใหค้วามรูแ้นวทางการดำาเนนิงาน	

โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

 คว�มสำ�เร็จในก�รแข่งขัน

							 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ชุมชนบ้านป่าลัน	 ได้รับรางวัล	

รองชนะเลิศ	 อันดับ	 ๑	 การประกวดผลงาน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

ระดับประเทศ	ประจำาปี	๒๕๕๖
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 คว�มสำ�เร็จในก�รขับเคลื่อน

							 จากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้สมาชิกมีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่ดี	 กล้าคิด	 กล้าแสดงออก	 มีความรับผิดชอบ	 มีจิตอาสาในการจัด

กจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สงัคมโดยไมค่ำานงึถงึคา่ตอบแทน	สมาชกิไดร้บัโอกาส

ทัง้ดา้นการเรยีน	เชน่		นายอนวชั		โชครวย	ประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

ชุมชนบ้านป่าลัน	ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โครงการเด็กดี	มีที่เรียน			

นายครรชิต		สิทธิมาท	ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น	จังหวัดเชียงราย	

และได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กผู้มีคุณธรรมจริยธรรม	 ระดับประเทศได้รับทุน

การศึกษา	๔๐,๐๐๐	บาท	นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือก	ให้เป็นเด็กผู้นำาชื่อเสียง

สู่ประเทศไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติสมาชิกอีกหลายๆ	 คนได้รับโอกาสให้เข้า

ทำางานในหนว่ยงานตา่งๆ	และมสีมาชกิบางสว่นทีอ่อกจากระบบการศกึษากลบั

เขา้สูร่ัว้โรงเรยีน		มหาวทิยาลยัเพือ่เริม่เรยีนใหม่		ผูป้กครองและชมุชนเหน็ผลลพัธ์

ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานตนเอง	 จึงให้ความสำาคัญในกิจกรรม	 และ	

ร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.			การทำากิจกรรมที่ต่อเนื่องของเหล่าสมาชิก

	 ๒.	 การต่อยอดกิจกรรมและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมอย่าง	

สมำ่าเสมอ

	 ๓.	 การให้สมาชิกมีส่วนร่วมในวางแผน	 และทุกขั้นตอนของการจัด

กิจกรรมสมาชิกรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง	 และการเปิดโอกาสให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม

	 ๔.			การสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำาเนินงานแก่ชุมชน

	 ๕.	 การประชาสัมพันธ์ยกย่องสมาชิกท่ีมีประสบความสำาเร็จให้	

ทุกฝ่ายทราบ
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	 ๖.	 	 การนำาหลักการขายตรงมาขยายเครือข่ายและพัฒนาให้มีความรู้

ความเข้าใจทำาให้ขยายเครือข่ายได้ง่าย

	 ๗.			การสรา้งแรงจงูใจโดยใหโ้อกาสแกเ่ครอืขา่ย	ในการศกึษาดงูานการ

ประกวดในระดับต่างๆ

	 ๘.			การสนบัสนนุขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทา่กอ๊	ทัง้งบประมาณ

ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและบุคลากรในการให้คำาปรึกษาอย่างจริงจัง

	 ๙.			ผู้นำาหมู่บ้าน	ชุมชนให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของสมาชิก

	 ๑๐.	การจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ	 เหมาะสมกับสภาพของ

ชุมชน	และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ปกครอง	ชุมชน	และสมาชิก

	 ๑๑.		การสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง

	 ๑๒.		การเปลีย่นถา่ยคณะกรรมการดำาเนนิงานจากรุน่สูรุ่น่	ทำาใหท้กุคน

มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ	และความสามารถของตนเอง
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แนวทาง และหลักการดำาเนินงาน

	 จากสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปี	พ.ศ.๒๕๔๖	และ

จากการสำารวจของคณะกรรมการปอ้งกนั	และปราบปรามยาเสพตดิ	อำาเภอเมอืง

เพชรบูรณ์	พบว่า	ตำาบลนายมมีผู้ติดยาเสพติดประเภทยาบ้าจำานวน		๑๒		ราย		

และในจำานวน	๑๒	รายนี้	ยังเป็นกลุ่มของผู้ค้ารวมอยู่ด้วย	จากผลของการปราบ

ปรามยาเสพตดิของภาครฐัอยา่งจรงิจงั		ในป	ีพ.ศ.	๒๕๔๗		ยงัคงมผีูต้ดิยาเสพตดิ			

จำานวน	 ๘	 ราย	 และเข้ารับการบำาบัด	 Matrix	 Program	 จำานวน	 ๘	 ราย		

มีการจัดทำาค่ายทักษะชีวิตผู้เสพ	ผู้ค้า	และกลุ่มเสี่ยง	จำานวน	๑๕๐	คน	ต่อมาปี		

พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 จากการรายงานของศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปราม	

ยาเสพติด	 ระดับอำาเภอพบว่า	 ยังคงมีผู้เสพยาเสพติด	 ประเภทยาบ้าเหลืออยู่	

จำานวน	๒	ราย	ไดจ้ดัคา่ยบำาบดัทัง้	๒	ราย	ทำาใหป้ญัหายาเสพตดิไดเ้บาบางทเุลาลง		

ซึง่สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิระดบัประเทศและพบวา่ในป	ี๒๕๔๙	–	ป	ี	

๒๕๕๒		ไม่พบผู้เสพยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าในชุมชนอีกเลย	แต่อย่างไรก็ตาม	

กลุม่เยาวชนในตำาบลนายม	กย็งัพบกลุม่เสีย่งอยู่	จงึตอ้งหาแนวทางปอ้งกนั	และ

เฝ้าระวัง	 ซึ่งเป็นภารกิจที่สำาคัญของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	ที่จะต้อง

ดำาเนินงานอย่างจริงจัง	และต่อเนื่องครอบคลุมทั้งพื้นที่	จึงน้อมนำาแนวทางของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา		สิริวัฒนาพรรณวดี	ที่ทรงมีความห่วงใย

ต่อประชาชนชาวไทย	โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุ	ระหว่าง	๖	-๒๔	ปี	ที่มีการ

แพร่ระบาดปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย	 ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการเมือง	 และ

ความมั่นคงของประเทศ	 	 แต่ทุกคนในชาติต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา	

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ชุมชนบ้านนายม จังหวัดเพชรบูรณ์
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ยาเสพติด	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 “	 	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	“	ชมรม	 	TO		BE	 	NUMBER	ONE	ชุมชนบ้านนายมได้รับ

สนองนโยบายดังกล่าว	 โดยยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง	 มีการจัดตั้งชมรมขึ้น	 ปี		

พ.ศ.	๒๕๔๖	โดยมทีีท่ำาการของชมรมตัง้อยู	่อยูใ่นวดัพระนอนซึง่เปน็จดุศนูยก์ลาง

ของหมูบ่า้นและตำาบลนายม	โดยม	ีวสิยัทศัน	์“ครอบครวัปลอดอบายมขุ	ยดึหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง	หลีกเลี่ยงยาเสพติด”มาดำาเนินงานดังกล่าว

  โดยยึดหลัก ๓ ก  ๓ ย มีกิจกรรมดังกล่�วดังนี้

 ก.  กรรมก�ร		โดยให้โอกาส	ผู้ที่ผ่านการบำาบัดยาเสพติดแล้วสามารถ

เลกิเสพไดเ้ปน็ประธานชมรม			พรอ้มทัง้สนบัสนนุกลุม่เสีย่งไดเ้ปน็คณะกรรมการ

ชมรม		จำานวน		๑๕		คน	คณะกรรมการชดุนีเ้รยีกวา่“คณะกรรมการรุน่บกุเบกิ”	

ต่อมาปี	๒๕๔๙	ชมรมได้คัดเลือกกรรมการรุ่นรวมมิตรเป็นรุ่นที่	๒	การดำาเนิน

งานอย่างเต็มรูปแบบทูบีนัมเบอร์วัน	และปัจจุบันมีกรรมการ	๒	รุ่น	“รุ่นตั้งไข่”	

เป็นกรรมการรุ่นเล็กเปรียบเสมือนเป็นเงาตามรุ่นพี่เพื่อเตรียมความพร้อมสู	่

การเป็นกรรมการรุ่นต่อไป	 และ	 “รุ่นนำาชัย”	 เป็นคณะกรรมการในการทำางาน	

ของเยาวชนในการขับเคลื่อนชมรม	มีบทบาทหน้าที่ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับ

ของชุมชน	 จนชมรมสามารถพึ่งพาตนเองและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น	 เนื่องจาก

เรามีการประชุมคณะกรรมการของเราเดือนละครั้ง	ในวันอาทิตย์ที่	๑	ของเดือน

 ก. กองทุน จากการระดมทุนค่าสมาชิกคนละ	 ๒๐	 บาท	 และ

การจำาหนา่ยสนิคา้ประเภท	เสือ้ผา้	โคเช	จกัสาน		ผา้ปา่ปหุยวก	จดังานประเพณี

ท้องถิ่น	 และสินค้าทุกประเภทที่ชมรมจัดอาชีพเสริมตามความเหมาะสมของ

เยาวชน	 การสะสมเงินกองทุนจากการฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ทูบีนัมเบอร์วัน

ทุกวันอาทิตย์	 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วน	 โดยมีสมุด

ธนาคารบัญชี	 รายรับ-รายจ่าย	 พร้อมทั้งระเบียบเบิกจ่ายของชมรม	 จนทำาให้

เกิดเงินหมุนเวียนและเติบโตของกองทุนมากขึ้นเรื่อยๆ	 ปัจจุบันมีเงินกองทุน



เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE 

“ก้าวย่างของการทำางานกับ TO BE NUMBER ONE”

195

จำานวน	๕๐,๑๓๙.๔๖	บาท	ไวใ้ชจ้า่ยในชมรม	เปน็ลายลกัษณอ์กัษรอยา่งถกูตอ้ง	

และชัดเจน

	 ก. กจิกรรม		ไดด้ำาเนนิงานตามหลกัยทุธศาสตร	์๓	ย		ซึง่เปน็การดำาเนนิ

งานร่วมวางแผนแบบบูรณาการในการดำาเนินงานจากทุกภาคส่วน	 เริ่มจากการ	

นำาความคดิของเยาวชนมาแตกแขนงยอ่ยสูป่ระชาคมหมูบ่า้น	พรอ้มทัง้นำาเขา้แผน	

ประจำาปี	 เพื่อของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำาบลนายม	 โดยมีการ	

จัดทำาโครงการ	 และเป้าหมาย	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชน	

ในแต่ละปี	มีแผนงานกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	๕	ปี	ดังนี้

	 -			คอยสอดส่องดูแลและค้นหาช่วยเหลือคืนคนดีสู่สังคม	

	 -			ใช้สื่อสังคมผ่านทางโซเซียลเน็ตเวิร์คให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 -			สร้างเครือข่ายชมรมใหม่อย่างน้อยปีละ	๒	ชมรม	

	 -			จัดกิจกรรมค่ายทูบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องทุกๆ	ปี	

	 -			สร้างกิจกรรมเด่นหรือนวัตกรรมทุกๆ	ปี	

	 -			ก้าวสู่ความเป็นต้นแบบระดับประเทศปี	๒๕๕๗

	 ตลอดระยะเวลา	๑๑	ปีที่ผ่านมา	ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	มีรูปแบบการ

ดำาเนินงานที่ทำาให้ชมรมมีความประสบความสำาเร็จจากการ	 “ยึดเยาวชนเป็น

ศนูยก์ลาง		ดำาเนนิงานโดยเยาวชน		เพือ่เยาวชน”	มกีารดำาเนนิกจิกรรมตอ่เนือ่ง	

จนสามารถพดูไดว้า่	“ชมุชนบา้นนายมเปน็หนึง่โดยไมพ่ึง่ยาเสพตดิ”	อยา่งยัง่ยนื

และถาวร

เป้าหมาย

	 มุ่งเน้นการดำาเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก	 เยาวชน		

วัยรุ่น	 ในกลุ่มอายุ	 ๖	 –	๒๔	ปี	 ทั้งในและนอกสถานศึกษา	 ในรูปแบบที่เข้าถึง

จิตวิทยาของวัยรุ่น	ให้มีความฉลาดทางอารมณ์	มีความเชื่อมั่นในและภาคภูมิใจ

ในตนเอง	รู้เท่าทันและมีทักษะในการดำาเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากยาเสพติด
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วัตถุประสงค์

	 ๑.	 สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	เกิดค่านิยมเป็นที่หนึ่งโดยไม่ต้อง

พึ่งยาเสพติด

	 ๒.	 สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	มีภูมิคุ้มกันและวัคซีนทางจิตใจ

	 ๓.	 สมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มีทักษะชีวิตการดำาเนินชีวิตที่

ปลอดภัยจากยาเสพติด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

	 ๑.	 วิสัยทัศน์	 “ครอบครัวปลอดอบายมุข	 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

หลีกเลี่ยงยาเสพติด”				

	 ๒.	 พันธกิจ

	 	 ๒.๑	 ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในกลุม่เดก็และเยาวชนอายุ	

๖	-	๒๔	ปี	ทั้งในหมู่บ้านชุมชนและนอกชุมชน	ระบบเครือข่ายพี่ช่วยน้อง

			 	 ๒.๒	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแกนนำาเยาวชนและ

บุคคลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน	และเสริมสร้างพัฒนาภาคีเครือข่าย	TO	BE	

NUMBER	ONE	ทั้งในและนอกชุมชน

	 	 ๒.๓	 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและสังคม	 ในการดูแล

ช่วยเหลือ	ภายใต้ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้

ปัญหา	พัฒนา	EQ

		 	 ๒.๔	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย	

วิธีการดำาเนินงาน

	 ๑.	 ประกาศนโยบายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	

TO	BE	NUMBER	ONE

	 ๒.	 แตง่ตัง้คณะกรรมการในระดบั	ตำาบล	หมูบ่า้น/ชมุชน	และสนบัสนนุ

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง



เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE 

“ก้าวย่างของการทำางานกับ TO BE NUMBER ONE”

197

	 ๓.	 ร่วมกันจัดทำาวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของ	

ตำาบลนายม

	 ๔.	 รว่มกนัวางแผนทีค่วามคดิ	แผนทีท่างเดนิยทุธศาสตรข์องตำาบลนายม	

	 ๕.	 ร่วมกันจัดทำาบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	 ในการดำาเนินงานโครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	ภาคีเครือข่าย	๑๓	องค์กร	

	 ๖.	 กำาหนดให้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		

TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นเกณฑ์ชี้วัดของตำาบลนายม	ในด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๗.	 สรา้งหมูบ่า้น/ชมุชนตน้แบบการดำาเนนิงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	

ของตำาบลนายม

	 ๘.	 กำาหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน	TO	BE	NUMBER	ONE

	 ๙.	 จัดประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

ระดับตำาบล

	 ๑๐.		อำานวยการสนบัสนนุเครอืขา่ย	และพฒันาการจดัตัง้ชมรม	TO	BE	

NUMBER	ONE	ในและนอกชุมชน

 กิจกรรมเด่น ๕ ปี

	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 การสร้างบุคคลต้นแบบและ	 Idol	 ที่ดีให้กับรุ่นน้อง	

จากรุ่นสู่รุ่น

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	การจัดทำา	MOU	มี	๑๓	องค์กรหลักได้จัดทำาบันทึก	

ขอ้ตกลงรว่มกนั	๔	ขอ้	โดยสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์อง	TO		BE	NUMBER	ONE	

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	สร้างปฏิทิน	TO		BE	NUMBER	ONE		เพื่อจัดกิจกรรม

ใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีมุชนและความเหมาะสมกบัชว่งเวลาของสมาชกิเปน็การจดั

กิจกรรมให้กับสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า	/	ครั้งต่อปี
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	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	โรงเรียน	TO		BE	NUMBER	ONE	ปัจจุบันเป็นปีที่	๒		
ทำาใหส้มาชกิเขา้ถงึกจิกรรม		ทบูนีมัเบอรว์นั		เปน็การเขา้ถงึแกน่แทค้วามตอ้งการ
ของสมาชิก	 และเสริมสร้างความรักความสามัคคี	 ตลอดจนเป็นเกราะป้องกัน
ปญัหายาเสพตดิในกลุม่เยาวชน		และไดร้บัการพฒันาอารมณแ์ละศกัยภาพแตล่ะ
บคุคล	โดยมคีรรูุน่พีท่ีม่จีติอาสาในชมุชน	เขา้มาสอนในวชิาตา่งๆ	เหมาะสมตาม
ช่วงวัย	โดยจัดตามตารางการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม
	 ปี	 พ.ศ.๒๕๕๖	 สัญญาณไฟสามสีทูบีนัมเบอร์วันเฝ้าระวังยาเสพติด		
ทำาใหเ้ยาวชนทบูนีมัเบอรว์นัมกีจิกรรมการเฝา้ระวงัยาเสพตดิในชมุชนแนวเชงิรกุ
และรบัอยา่งแทจ้รงิ		มรีะบบการตดิตามเยีย่มบา้นเยาวชน			ในระบบสญัญาณไฟ
สามสทีบูนีมัเบอรว์นัอยา่งครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย		อกีทัง้สามารถคน้หาราก
เหงา้ปญัหายาเสพตดิในชมุชน		ทำาใหค้ณะกรรมการมกีรอบและแนวความคดิใน
การดำาเนนิงานอยา่งเปน็รปูแบบของเยาวชนในระบบพีช่ว่ยนอ้ง		เพือ่นชว่ยเพือ่น	
อย่างแท้จริง

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

 ๑) ปัญห�อุปสรรค 
	 ชุมชนบ้านนายมเป็นพื้นที่	ที่มีจำานวนเยาวชนกลุ่มอายุ	๖	-	๒๔	ปีเพิ่ม
ขึ้นทุกๆ	ปี	เป็นวัยเรียนรู้เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด	ซึ่งในปัจจุบันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดมีอย่างต่อเนื่อง		ซึ่งทำาให้เยาวชนส่วนหนึ่งไม่มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ทีไ่มเ่ขม้แขง็จงึงา่ยตอ่การหลงผดิ		อกีทัง้มวีถิชีวีติเปน็ครอบครวัเดยีวจำานวนมาก		
จึงทำาให้เยาวชนขาดความอบอุ่นจากครอบครัวตนเอง	จึงไม่มีทักษะชีวิตของตนเอง	
 ๒) แนวท�งแก้ไข
	 ภายใต้การดำาเนินงานของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่จะต้อง
ดำาเนินงานอย่างจริงจังในระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน	พ่ีช่วยน้อง	อย่างต่อเน่ืองครอบคลุม
ทุกกลุ่มวัยในหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการ	 สร้างกิจกรรมให้เหมาะสมใน
แต่ละบริบท	 เพื่อมุ่งสู่จุดเป้าหมาย“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	 และ		
“ใครติดยายกมือขึ้น”
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		 โดยเพิ่มความเข้มข้นในการดำาเนินงาน	 ขยายและพัฒนาเครือข่าย
ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในหมู่บ้าน/ชุมชน	 โดยปรับให้สอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น	 ทั้งนี้ให้กำาหนดเกณฑ์ชี้วัด
ความสำาเรจ็ในการดำาเนนิงาน	ของแตล่ะหมูบ่า้นและชมุชนอยา่งเปน็ระดบัชดัเจน		
พัฒนาระบบการควบคุมกำากับ	 และประเมินผลการดำาเนินงาน	 ด้วยระบบการ
สื่อสาร	 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทางโซเซียลเน็ตเวิร์คเป็นปัจจุบัน	 และพัฒนา
เครือข่ายป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดที่มีอยู่ให้สามารถดำาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	
	 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	 ที่กำาหนดไว้ว่า	 “ครอบครัวปลอดอบายมุข		
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง		หลีกเลี่ยงยาเสพติด”

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 รางวัลชมเชยระดับประเทศ	กลุ่มดีเด่น	ประเภทชุมชนภูมิภาค	ปี		๒๕๕๖
	 ประโยชน์ที่ได้รับ	 คือ	 เยาวชนมีภูมิคุ้มกันและวัคซีนทางจิตใจอย่าง	
เข้มแข็ง	 มีทักษะการดำาเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากยาเสพติด	 เป็นการดำาเนินงาน
โดยเยาวชนเพือ่เยาวชนมเียาวชนเปน็ศนูยก์ลาง	รว่มเปน็หนึง่โดยไมพ่ึง่ยาเสพตดิ	
อย่างแข็งแรงและยั่งยืน

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 การดำาเนนิงานชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ของชมุชนบา้นนายม		
ซึ่งเน้นการดำาเนินงานของเยาวชนมีการรวมกลุ่มกัน	 มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน			
มีการทำางานเป็นทีม	 	 เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวร่วมกันของเยาวชนในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด	โดยเข้าถึง	เข้าใจ	ให้โอกาส		สร้างความภาคภูมิใจ		โดย
มีชุมชนเป็นแนวร่วมภายใต้ชมรมTO		BE		NUMBER		ONE
	 เขา้ถงึ			หมายถงึ			สมาชกิทกุคนเขา้ถงึกจิกรรมทีช่มรมไดจ้ดักจิกรรมขึน้	
โดยเฉพาะกลุม่เสีย่ง	และมกีจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง		รวมทัง้สมาชกิชมรมเขา้ถงึพืน้
ฐานของชุมชนที่ตนอยู่		รู้ว่าอะไรดี		ซึ่งนำามาปรับใช้ในกิจกรรมให้เกิดประโยชน์		
อะไรที่ควรพัฒนา		เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไข
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	 	 เขา้ใจ	หมายถงึ	เยาวชนสรา้งความรู้	เขา้ใจเพือ่นๆ	และสมาชกิชมรม		

เขา้ใจธรรมชาตขิองจติใจ	และอารมณ	์	ความรูส้กึของเยาวชน		รวมถงึเขา้ใจผูใ้หญ	่

และชมุชนมากขึน้		เขา้ใจทีม่าทีไ่ปของการใชท้กัษะตา่งๆ		เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์

ที่ดีของชุมชน		ครอบครัว	และสมาชิกชมรม

	 	 ให้โอกาส	 หมายถึง	 เยาวชนที่เคยหลงผิด	 หรือมีพฤติกรรมเสี่ยง			

แม้กระทั่งเคยเสพยามาก่อน	 การให้เวลา	 และให้โอกาสแก่เยาวชนเหล่านี้			

เป็นบทบาทของสมาชิกชมรมทุกคน	ขยายผลไปยังชุมชน	ให้โอกาสได้ปรับปรุง

ตนเอง		คอยใหก้ำาลงัใจชว่ยเหลอื		ใชศ้นูยเ์พือ่นใจ	TO		BE	NUMBER	ONE	ใหเ้ปน็

ประโยชน์		เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้		ได้เปิดโอกาสได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร

	 	 สรา้งความภาคภมูใิจ	หมายถงึ	สมาชกิเยาวชนไดค้น้หาความสามารถ

ของตนเอง	เริ่มจากจุดเล็กๆ	ของชีวิต	ฝึกสร้างความสำาเร็จให้เกิดขึ้นในแต่ละวัน	

ฝึกจิตใจให้เกิดความภาคภูมิใจ	 ในการทำาความดี	 ชื่นชมตนเองที่ทำาสำาเร็จ			

ฝึกความอดทนจากจุดเล็กๆ	 ในแต่ละวัน	 ขยายไปเป็นความสำาเร็จของกิจกรรม

ที่ทำาร่วมกัน	หรือการแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง	ให้ชุมชน	และเพื่อน	

ได้ประจักษ์ให้ภาคภูมิใจว่าเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด

	 	 ชุมชนเป็นแนวร่วม		หมายถึง		การดำาเนินงานของเยาวชนต้องการ

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในลักษณะพหุภาคี	 เป็นการทำางานแบบองค์รวม			

ไม่สามารถแยกออกจากการดำาเนินงานชุมชนด้านอื่นได้		ทำาให้ชุมชนได้ร่วมคิด		

ร่วมกิจกรรม	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมรับผลประโยชน์	 	 เกิดการเรียนรู้พัฒนาคนใน

ชุมชน	ทำาให้ชุมชนเข้มแข็ง

	 	 ภายใต้ชมรม	TO		BE		NUMBER		ONE		การดำาเนินงานในลักษณะ

ชมรม	เปน็การบรหิารจดัการชมรมเปน็รปูธรรม	มกีจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัปญัหา	

ชุมชนเข้าใจชมรมมากขึ้น	 และให้การสนับสนุน	 ซึ่งนำาไปสู่จุดหมาย	 ที่ตั้งไว้		

และต่อเนื่องรุ่นสู่รุ่นต่อๆ	ไป
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