
TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน | 5 

 

 

 สรุปได้ดังนี้ 
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพืน้ฐานความ

เข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเป็น 

ช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผูใ้หญ่  โดยมีหลักด าเนินการดังนี้ ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด  กล้าท า  

กล้าแสดงออกและช่วยเสริมสร้างความ ภาคภูมิใจใช้สื่อดนตรี  กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้

เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกันสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่

ส าคัญส าหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดใช้หลักการด าเนินงาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” สร้าง

ศูนย์รวมใหว้ัยรุ่นรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่สนใจ สร้างสุขและเกิดสุข สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER  ONE   

ที่มศีักยภาพจะท าใหก้ารด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและ

ยั่งยืน โดยการด าเนินงานภายใต้  

  

 
 “วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม  เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน

ทางจิตใจ  สามารถด ารงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

” โดยการด าเนินงานใช้วธิีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมคติที่จะสร้างกิจกรรม

ดี ๆ เพื่อต่อต้านและป้องกันปัญหา ยาเสพติดรว่มกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศกึษา ซึ่งสมาชิกจะ

• การรณรงค์ปลุกจติส านึกและสร้างกระแสนิยมที่
เอือ้ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศำสตร์ที่  1

• การเสริมสรา้งภูมิคุม้กันทางจิตใจให้แก่เยาวชนยุทธศำสตร์ที่  2

• การสรา้งและพัฒนาเครือขา่ยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ยุทธศำสตร์ที่  3

3  ยุทธศำสตร์หลัก 

แนวคดิหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE  

บทที่ 2 

กำรตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
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ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสถานศกึษานั้น ๆ หรือจัดตั้งขึ้นในจังหวัด ซึ่งสมาชิกจะได้แก่ เด็กและเยาวชน

นอกระบบสถานศกึษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในสถานศกึษาก็เช่นกัน  

 
การจัดตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถด าเนินการได้ตามแนวทางที่

เหมาะสมของแต่ละหมูบ่้าน/ชุมชน ดังนี้  

1. หมูบ่้าน/ชุมชนจัดตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE ขึน้ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน ขั้นตอนแรกต้อง

แนะน าชี้แจง และท าความเข้าใจกับผูน้ าหมูบ่้าน/ชุมชน เด็ก เยาวชน สมาชิกในหมูบ่้าน/ชุมชนของตนก่อน 

เพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงแนวคิดหลักการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการตัง้และด าเนินการชมรม TO BE 

NUMBER ONE ทั้งในภาพรวมที่เป็นประโยชน์ของหมูบ่้าน/ชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  

2. เมื่อผูน้ าของหมู่บ้าน/ชุมชนมคีวามเข้าใจในประโยชน์ของชมรม TO BE NUMBER ONE แล้ว 

คณะผู้รเิริ่มจัดตั้งจะต้องหารือกับเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรวมตัวกันตั้งชมรม TO BE 

NUMBER ONE โดยเริ่มจากการรับสมัครสมาชิก และร่วมกันจัดท าโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ

หมูบ่้าน/ชุมชน  

3. วิธีการจัดตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE ของหมู่บ้าน/ชุมชนภายหลังจากได้รับอนุญาตและ

การสนับสนุนจากผู้น าแล้ว ด าเนนิการโดยมอบเยาวชนแกนน าของหมู่บ้าน/ชุมชน หรอืตั้งคณะท างานขึ้นมา

ด าเนนิการรณรงค์หรอืชักจูงให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชน อายุระหว่าง 6- 24 ปี รวมตัวกันสมัคร

เข้าเป็นสมาชิกชมรม และตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึน้ในหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อตั้งชมรม TO BE 

NUMBER ONE ได้ และมีสมาชิกชมรมแล้ว จึงด าเนินการจัดตัง้คณะกรรมการของชมรม TO BE NUMBER 

ONE ขึน้มา เพื่อบริหารจัดการงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตัง้ต่อไป  

4. เมื่อมีคณะกรรมการบริหารจัดการงานของชมรมแล้ว คณะกรรมการหรอืผู้ริเริ่มด าเนินการ

จัดตัง้จัดอบรมคณะกรรมการ และสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE ให้มคีวามรู้ความเข้าใจแนวคิด

หลักการด าเนินงานของโครงการฯ ให้ละเอียดชัดเจน เพื่อจะได้รว่มกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์การ

จัดตัง้ชมรมต่อไป  

5. ผูส้่งเสริมให้ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ควรแนะน าคณะกรรมการบริหารชมรม ให้ก าหนด

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและมอบหมายอ านาจหนา้ที่ให้กรรมการแต่ละด้าน (ฝา่ย) หรอืจัดตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบการด าเนินงานของชมรมในแต่ละด้าน (ฝ่าย) ให้ชัดเจน  

6. แนะน าให้คณะกรรมการฯ จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานของชมรม

ที่ชัดเจน ในแต่ช่วงระยะเวลา (เดือนหรือป)ี  

7. แนะน าให้จัดหาสถานที่ตั้งของชมรมในหมูบ่้าน/ชุมชนเพื่อให้สมาชิกได้มสีถานที่ติดตอ่สื่อสาร

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้  

8. แนะน าให้ก าหนดสัญลักษณ์ของโครงการหรอืชมรม TO BE NUMBER ONE ของหมูบ่้าน/ชุมชน 

หลักเกณฑ์การตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
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9. รับสมัครสมาชิก โดยมีแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกชมรมฯ ที่ชัดเจน โดยอาจใช้แบบใบสมัคร

ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นตัวอย่าง  

10. จัดท าทะเบียนสมาชิกชมรมฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

11. ก าหนดภารกิจ หน้าที่และสทิธิประโยชน์ของสมาชิก เพื่อให้ความส าคัญและใหค้วามรว่มมอื

ในการด าเนนิงานของชมรมฯ  

12. ด าเนินกิจกรรมตามองค์ประกอบของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้บรรลุผลในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมาชิกและหมู่บ้าน/ชุมชน 

ข้อแนะน ำ  

การด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จะประสบความส าเร็จได้ต้อง  

1. ผูน้ า และคณะกรรมการกองทุนแมข่องแผ่นดินในหมู่บ้านให้การสนับสนุน  

2. สมาชิกชมรมและคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมมือกันด าเนนิงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่าง

สม่ าเสมอต่อเนื่องและมีผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรมฯ และโครงการอย่างเป็นรูปธรรมเด่นชัด  

3. เจ้าหน้าที่จากหนว่ยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องมีความรูค้วามเข้าใจในหลักการ แนวคิดและ

วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจนสามารถเป็นพี่เลีย้งให้ค าปรึกษาแนะน าในระดับพืน้ที่ได้ เชน่ ส านักงาน

พัฒนาชุมชนอ าเภอ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และศูนย์ประสานงาน TO BE NUMBER ONE ของ

จังหวัด  

4. คณะกรรมการชมรมฯ มีการศกึษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชมรมดเีด่นหรอืชมรมที่รักษา

มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  

  ประกอบด้วย 3 ก ได้แก่ 

 
1. คณะกรรมกำร  ควรประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ 3 

ต าแหน่งขึน้ไป เพื่อไปเป็นประธานของแต่ละฝา่ย และที่ปรึกษาโครงการ หรอืที่ปรึกษาคณะกรรมการ หรอื

ต าแหน่งอื่นที่เหมาะสม สาหรับวิธีการให้ได้บุคคลมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวสามารถด าเนนิการ โดยการ

เลือกตั้ง การแตง่ตั้ง การคัดเลือก หรอืการผสมผสานกันทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว  

จ านวนกรรมการและการมอบหมายหรือแบ่งแยกหน้าที่ความรับผดิชอบของกรรมการอาจ

ด าเนินการได้หลายในรูปแบบ เชน่ ฝา่ยงาน หรอืคณะท างาน เป็นต้น คณะกรรมการนัน้ สามารถ

ด าเนินการได้ตามที่เห็นสมควรและควรก าหนดหนา้ที่ใหชั้ดเจน ดังตัวอย่าง การแบ่งงานออกเป็นฝา่ย ดังนี้  

 

 

กรรมการ กองทุน กิจกรรม

องค์ประกอบของชมรม TO BE NUMBER ONE 
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1.1 ฝ่ำยกิจกรรม  หน้ำที่  

๏ จัดกิจกรรมสาหรับสมาชิก  

๏ รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิการ  

ฯลฯ  

1.2 ฝ่ำยสอดส่องดูแล หน้ำที่  

๏ สอดส่องดูแลเพื่อนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด  

๏ สังเกตการณ์ผูม้ีพฤติกรรมนา่สงสัยต่อการติดยาเสพติด  

ฯลฯ  

1.3 ฝ่ำยรับเรื่องรำวร้องทุกข์  หน้ำที่  

๏ รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  

๏ รับแจ้งเบาะแส ผูเ้สพผู้ติดยาเสพติดและผูค้้ายาเสพติด  

๏ ให้คาปรึกษาปัญหายาเสพติด  

๏ รับแจ้งความประสงค์เขา้รับการบาบัดยาเสพติด  

ฯลฯ  

1.4 ฝ่ำยจัดหำทุน   หน้ำที่  

๏ ติดตอ่จัดหาทุนและจัดระดมทุน  

๏ ผูแ้ลบริหารจัดการเรื่องการเงินภายในชมรม  

ฯลฯ  

1.5 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  หน้ำที่  

๏ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชมรม  

๏ ประสานสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม 

1.6 ฝ่ำยจัดกำรหรอืเลขำนุกำร  หน้ำที่  

๏ ดูแลงานธุรการ สารสนเทศ  

๏ ท าทะเบียนสมาชิก  

๏ จัดการประชุม  

ฯลฯ  

ที่มำของกรรมกำร กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรชองชมรม TO BE NUMBER ONE นั้น สามารถ

ด าเนนิการได้หลายประการ เชน่  

1) การเลือกตั้ง ด าเนนิการโดยประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไป เพื่อให้สมาชิกที่มคีวามสนใจสมัคร

เข้ารับการเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริหารและด าเนินงานชมรม (อาจเลือกในรูปแบบประธานคนเดียวหรอื

กรรมการแต่ละฝ่ายทุกฝ่ายก็ได้) ทั้งนีอ้าจให้มีการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือลับ  
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2) การคัดเลือก ด าเนินการได้หลายวิธี เชน่ สมาชิกชมรมฯ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกที่เหมาะสม

ด้วยตนเอง เพื่อเป็นกรรมการชมรมฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือสมาชกิที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง

ประธานชมรมฯ หรอืกรรมการในฝ่ายต่างๆ ในคราวเดียวกันก็ได้ หรอืจะพิจารณาคัดเลือกสมาชิกที่

เหมาะสมคนหนึ่งให้เป็นประธานแลว้ ให้เลือกสมาชิกในชมรมนั้นๆ ร่วมเป็นกรรมการในฝา่ยต่างๆ ตาม

ความเหมาะสมตอ่ไปก็ได้ วิธีการใดจะเหมาะสมและท าให้การด าเนินงานของชมรมประสบผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

3) การผสมผสานกันระหว่างการเลอืกตั้งและการคัดเลือก หรอืสมัครใจด าเนินการได้โดยให้

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลสามส่วนคอื ส่วนที่มาจากการประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมฯ ที่สนใจ 

เพื่อได้รับการลงคะแนนเลอืกตั้งให้เป็นประธานหรอืกรรมการฝ่ายต่างๆ ของชมรมฯ เพื่อเป็นตัวแทนเข้า

ร่วมเป็นกรรมการชมรมฯ  

ตัวอย่างหมู่บ้าน/ชุมชน ก. มีคณะกรรมการชมรมในรูปแบบที่ประธานชมรมฯ มาจากการเลือกตั้ง 

โดยตรงจากสมาชิก ประธานฝ่ายต่างๆ มาจากการคัดเลือก และรองประธานฝ่ายต่างๆ มาจาก สมาชิก

ชมรมที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นกรรมการ เมื่อได้บุคคลที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกเป็นกรรมการแลว้ ควร

เสนอใหผู้น้ าชุมชนมปีระกาศหรือค าสั่งแต่งตัง้เป็นกรรมการด าเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะน ำ  

- การแตง่ตั้งกรรมการตอ้งระบุอ านาจหนา้ที่รับผดิชอบที่ชัดเจน  

- กรรมการควรด าเนินงานด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ มีสว่นร่วมกับชมรมและทางานอย่างเป็น

ระบบ มีรูปแบบและหลักฐานการปฏิบัติงาน  

- จัดให้มีการประชุมกรรมการอย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดท ารายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง  
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- การด าเนินงานของคณะกรรมการต้องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกด้วย  

- คณะกรรมการควรมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  

2. กองทุน ซึ่งหมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้การด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE 

จ าเป็นต้องมีงบประมาณจานวนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรม คณะกรรมการฯ จึงตอ้งจัดประชุม

ระดมความคิดเพื่อก าหนดวิธีหาทุน เพื่อน าเงินรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชมรม ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืน

ของชมรม ร่วมถึงทรัพย์สนิของชมรมด้วย ซึ่งท าได้หลายวิธี 

ตัวอย่ำงกองทุน  

๑) งบสนับสนุนจากกลุ่ม องค์กร และกองทุนต่างๆ ในชุมชน เชน่ กองทุนแม่ของแผน่ดิน กองทุน

หมูบ่้านและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลติ ฯลฯ  

๒) งบสนับสนุนจากภาคราชการ และเอกชน  

๓) การระดมทุน โดย  

- ค่าสมัครสมาชิก  

- จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ TO BE NUMBER ONE  

- จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกนามาฝากจ าหน่าย  

- จ าหน่ายขยะรีไซเคิล  

- ค่ายืมหนังสือจากศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  

- ค่าปรับจากการตรวจพบผูสู้บบุหรี่  

- จ าหน่ายสินค้าตามเทศกาลต่างๆ เชน่ วาเลนไทน์ ปีใหม ่ลอยกระทง ฯลฯ  

- เงินรางวัลจากการประกวด  

- การบริจาคของสมาชิก  

- การปลูกผักสวนครัวจ าหน่าย ฯลฯ  

- การจัดตัง้กองทุนวันละบาท/ การจัดตัง้ร้านค้า  

- โครงการใช้ 3 ออม 1 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อแนะน ำ  

- ชมรมตอ้งมกีองทุนที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงที่ใชใ้นกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE  

- ต้องมีระเบียบข้อก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับ-จา่ยเงนิ  

- มีบัญชเีฉพาะของกองทุน  

- ต้องมีการจัดท าบัญชรีับ-จา่ยที่ถูกต้องชัดเจนเป็นระบบมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้  

- กองทุนมากน้อยไม่ส าคัญอยู่ที่การบริหารหมุนเวียนเพื่อให้เกิดกิจกรรมและวิธีการได้มาที่

ก่อใหเ้กิดความยั่งยืน  

3. กิจกรรม  การด าเนินกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้ตัง้ขึ้นแล้วนั้น มีกิจกรรม

ต้องด าเนินการหลายเรื่อง ทั้งที่เป็นกิจกรรมในส่วนของการบริหารงาน ในส่วนของการหาเงินเข้ากองทุน 

และในส่วนของกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนั้น 
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สิ่งส าคัญที่คณะกรรมการต้องด าเนินการก็คือ การจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจนว่าในรอบ

หนึ่งปีในแตล่ะเดือนจะด าเนินกิจกรรมอะไรบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไรใหชั้ดเจน เพื่อคณะกรรมการและ

สมาชิกชมรมจะได้รว่มกันด าเนินกิจกรรมนั้นได้อย่างทั่วถึง  

ในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการTO BE NUMBER ONE นั้น 

ควรด าเนินงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มอียู่ 3 

ยุทธศาสตร ์ได้แก่  

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้ำงกระแสที่เอื้อต่อกำรป้องกนัและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติด  

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์นี้เป็นการรณรงคแ์ละประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อและกิจกรรมเพื่อให้

สมาชิกและเครือข่ายเกิดความรูค้วามเข้าใจ ร่วมมอืสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติด  

ตัวอย่ำงกิจกรรม  

๏ ภายในชุมชน  

- การรับสมัครสมาชิกชมรม  

- ประชาสัมพันธ์ชมรม โดยเสียงตามสาย เช่น TO BE Varity บอร์ดนทิรรศการ แผ่นพับ  

จัดงานสัปดาห์ TO BE NUMBER ONE ฯลฯ 

- จัดกิจกรรมดนตรี กีฬา การประกวด เช่น การประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE 

หรอืเพลงตามความถนัด  

- การอบรมให้ความรูด้้านยาเสพติด  

- กิจกรรมวัน TO BE NUMBER ONE  

- การผลติสื่อต่าง ๆ  

- ทูต TO BE  

- โครงการส่งเสริมการออม 

- จัดท าและเผยแพรคู่่มอืการทาความดี  

- โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน  

- การประกวดคาขวัญต่อต้านยาเสพติด  

- TO BE NUMBER ONE พบสื่อ  

- Facebook  

- การร่วมประกวดชมรมดีเด่นระดับจังหวัด  

๏ ภายนอกชุมชน  

- ประชาสัมพันธ์ชมรม โดยมีเสียงตามสาย บอร์ดนทิรรศการ แผน่พับ จัดงานสัปดาห์ TO 

BE NUMBER ONE ฯลฯ  

- เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ  
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- จัดแขง่ขันกีฬากับชุมชนอื่นๆ  

- ร่วมกับชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม  

- ขยายการรับสมัครสมาชิก ไปยังครอบครัวสมาชิกชมรม  

- เผยแพร่กิจกรรมของชมรมสู่สาธารณชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจติใจให้เยำวชน การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

นีส้ามารถนาปรับใช้ในชุมชน โดยการสร้างภูมิคุม้กันทางจิตใจใหแ้ก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 

ทุกคนในชุมชน โดยมุ่งเนน้ไปยังสมาชิกที่เป็นเยาวชน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆ มีแนวทางด าเนินงาน ๒ แนวทางได้แก่  

1. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุม้กันทางจติให้แก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ใน=6,=o

ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาและเสรมิสร้างอารมณ์และจิตใจใหม้ีความเข้มแข็ง มีความสุข สงบ มีสมาธิและ

สติในการด าเนินชีวติ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ การอบรมใหค้วามรู้และฝกึทักษะและการสนับสนุน 

แกนน าให้สามารถเป็นที่ปรึกษาทางดา้นจติใจแก่สมาชิก  

2. การพัฒนาและจัดตัง้ศูนย์เพื่อนใจวัยทางาน (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ขึน้ใน

ชุมชนภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” โดยจัดใหม้ีบริการให้คาปรึกษาแนะนาการ

แก้ไข ปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ (Counseling) บริการฝกึแก้ไขปัญหาพัฒนา EQ ทั้งดว้ยตนเองและกิจกรรม

กลุ่มและบริการกิจกรรมเสริมทักษะเชงิสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพด้านร่างกาย

และจติใจให้แก่สมาชิก 

ตัวอย่ำงกิจกรรม  

- การอบรมให้ความรูด้้านสุขภาพจิต  

- การให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน  

- การจัดตัง้ศูนย์เพื่อนใจวัยท างานให้คาปรึกษาแนะนาช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ แก่สมาชิก  

- การจัดกิจกรรมกีฬา ดนตร ีศลิปะการแสดง  

- โครงการธรรมะกับชีวติการทางาน  

- โครงการศกึษาวิถีชีวิตการท างาน  

- โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่สมาชกิ  

- โครงการลมืความหลังตัง้ต้นใหม่  

- โครงการใครตดิยายกมอืขึน้  

- คลินิกเลิกเหล้าเลิกบุหรี่  

- จัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก หรือวันส าคัญทางศาสนา เทศกาล

ต่างๆ  

- การค้นหาและศักยภาพและความโดดเด่นของสมาชิก  

- การส ารวจความเดือดร้อนของสมาชิกและให้การช่วยเหลอื  

- การจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน/สังคม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นี้เป็นการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่

นอกเหนอืไปจากสมาชิกชองชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนออกไปยังบุคคลหรอืองค์กร ภายนอก

ชุมชนเพื่อขยายวงผูม้ีสว่นร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใหก้ระจายออกไป

กว้างขวางมากขึ้น และเมื่อสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรได้แลว้ต้องด าเนินการช่วยเหลอื และพัฒนาให้

เครือขา่ยเหล่านีม้ีความรูค้วามสามารถในการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพด้วยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสมาชิกเพื่อร่วมมอืร่วมใจป้องกันปัญหายาเสพติด

ให้มคีวามตอ่เนื่องและยั่งยืนนั้น สามารถด าเนินการในหลายรูปแบบ โดยเน้นการส่งเสริมสนับสนุนและ

ช่วยเหลือใหชุ้มชน จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสนับสนุนให้องคก์รดังกล่าว ให้การดูแล

ช่วยเหลือผู้ติดยาหรอืผู้ผ่านการบาบัด  

ตัวอย่ำงกิจกรรม  

๏ ขยายแนวคิดการจัดตั้งชมรมไปยังชุมชนบริเวณใกล้เคียง  

๏ สนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรูเ้รื่องยาเสพติดแก่แกนน าชมรมต่าง ๆ  

๏ สนับสนุนวิทยากรในการอบรมรวมทั้งเงนิทุน อุปกรณ์แก่ชุมชน ชุมชน สถานศกึษาในการจัดตั้ง

ชมรม TO BE NUMBER ONE หรือ FRIEND CORNER  

๏ เป็นพี่เลีย้ง/ที่ปรึกษาในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE แก่ชมรมอื่น 

ข้อแนะนำ  

- ยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ของชุมชนควรใช้ยุทธศาสตรท์ั้ง 3 

เป็นหลักในการด าเนินงาน  

- การจัดกิจกรรมต่างๆ ควรเกิดจากความต้องการของสมาชิก/สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก  

- กิจกรรมต้องเกิดประโยชน์แก่สมาชิก พนักงาน องค์กร หรอืชุมชนทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น 

สร้างรายได้ เสริมภูมคิุ้มกันทางจิต สร้างความภาคภูมใิจแก่สมาชิก  

- กิจกรรมต้องสร้างสรรค์น่าสนใจ มีความคิดริเริ่ม  

- ด าเนินการโดยสมาชิกและชมรม โดยการสนับสนุนของผู้น าชุมชนแตไ่ม่ใช่สั่งการ  

- ควรบูรณาการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและบริบทขององค์กร  

- การจัดกิจกรรมแตล่ะครั้งอาจอยู่ในหลายยุทธศาสตร์ขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

- ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมใหเ้กิดประโยชน์และสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกและชุมชน  

- ควรมีกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมของชมรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากชมรมอื่น  

- กลยุทธ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตรต์่างๆ ที่ชมรมฯ ก าหนดขึน้ควรเป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE เสมอ 
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สมำชิกชมรม  

คณะกรรมการจะต้องด าเนินการจัดหาบุคคลเข้าเป็นสมาชิกชมรม เพื่อช่วยกันรว่มกันด าเนนิการ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อาจจะจัด

ให้มหีลายประเภทหรอืประเภทเดียวก็ได้ ขึน้อยู่กับความเห็นของคณะกรรมการชมรมในการก าหนด

ประเภทของสมาชิก และการก าหนดหน้าที่สทิธิประโยชน์ตา่งๆ ของสมาชิกแตล่ะประเภท  

ประเภทของสมำชิก อำจแบ่งออกได้ดังน้ี  

1. สมาชิกกิตตมิศักดิ์ หรือที่ปรึกษาชมรมอาจประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ

ผูจ้ัดการใหญ่ ผูบ้ริหารระดับสูงของสว่นราชการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในภาคเอกชน เป็นต้น  

2. สมาชิกทั่วไป อาจประกอบด้วยเด็กและเยาวชน (อายุ 6-24 ปี) หรือครอบครัวของสมาชิกใน

หมูบ่้าน/ชุมชนนั้นๆ หรอืเด็กปละเยาวชนในหมูบ่้าน/ชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ตลอดจน

โรงเรียน กลุ่ม องค์กร ภาคเอกชนที่สนใจรว่มสมัครเป็นสมาชิก เป็นต้น ในกลุ่มสมาชิกทั่วไป อาจแบ่ง

ประเภทสมาชิกออกได้เป็น  

2.1 สมาชิกสามัญ คือ เด็กและเยาวชน ในหมูบ่้าน/ ชุมชน (อายุ 6-24 ปี) 

2.2 สมาชิกวิสามัญ คือ สมาชิกจากครอบครัวในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ   

2.3 สมาชิกสมทบ คือ บุคคลในกลุ่ม องค์กร ต่างๆ และในหมูบ่้าน/ชุมชนใกล้เคียงกับ

หมูบ่้าน/ชุมชนนั้น ๆ  

หลักเกณฑ์กำรสมัครเป็นสมำชิก  

1. สมัครได้ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมูบ่้าน/ชุมชนของตนเอง  

2. สมัครใจเข้าร่วมรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติด  

3. อายุ 6-24 ปี  

ควรมกีำรก ำหนดหน้ำที่และสิทธิประโยชน์ที่สมำชิกต้องปฏิบัติ ไว้ด้วย เช่น  

หน้ำที่ของสมำชิก  

1. เป็นแกนน าในการหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกในการต่อตา้นยาเสพ

ติดให้กว้างขวางมากขึ้น  

2. เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมในการตอ่ต้านยาเสพติดอย่างตอ่เนื่อง  

3. ร่วมสอดส่องดูแล ดึงเพื่อนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้หา่งไกลยาเสพติด  

4. ท าหนา้ที่ “ปรับทุกข์ – ผูกมิตร” กับเพื่อนที่ติดยาเสพติดและกลับตัวเป็นคนดีเพื่อให้เขาก้าวสู่

สังคมอย่างมั่นใจ  

ประโยชน์ของกำรเป็นสมำชิก  

1. ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  

2. ได้รับเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดจากชมรม  

การเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 
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3. ได้รับบัตรสมาชิก และสามารถใช้ประโยชนไ์ด้ตามที่ระบุไว้ในบัตร หรอืประกาศของชมรม  

ข้อแนะน ำ  

- ขมรมควรจัดทาแบบฟอร์มใบสมัครให้สมาชิกกรอกรายละเอียด กรอกข้อมูล แล้วเก็บใบสมัครไว้

ที่ชมรม  

- ชมรมควรจัดทาทะเบียนสมาชิกหรอืรวบรวมข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจาเป็นของ

สมาชิกใหเ้ป็นระบบและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

- ชมรมควรมีการตดิต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ กับสมาชิกอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


