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FACT SHEET
การดาเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE

๑.๑ มีแผนการปฏิบัติการของชมรมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ โดยระบุรายละเอียด
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบชัดเจน
 มีแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2562 มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สอดคล้องทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีจานวน ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีจานวน
๘ โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีจานวน ๘ โครงการ แต่ละโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรม วัตถุประสงค์
ระยะเวลาการดาเนินงาน กลุ่มเปูาหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการและสมาชิก มีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผน ทั้งแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และมีการวางแผนพัฒนาชมรมระยะสั้ น
และระยะยาวไว้เพื่อแสดงความยั่งยืนของชมรมดังนี้
การกาหนดแผนระยะสั้น ๓ ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-พ.ศ.๒๕๖๔ ชมรม TO BE NUMBER ONE
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ จะเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ในสานักงานคุมประพฤติ
กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ พร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน
การกาหนดแผนระยะยาว ชมรม TO BE NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ จะเป็น
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสานักงานคุมประพฤติ ที่จะขึ้นสู่การเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร
( อ้างถึงในสรุปผลการดาเนินงาน หน้า ๖ – ๙ )
๑.๒ องค์ประกอบของชมรม ชัดเจน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
กรรมการ
(๑) คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยชมรม TO BE NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ศรีสะเกษ มีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ และรองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ทุ ก ท่ า น เป็ น รองประธาน มี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ทุกหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกรรมการ และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ รวมทั้งมีกรรมการทั้งในส่วนของภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ
ตามคาสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๔๓๘๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(๒) คณะกรรมการที่ปรึกษา มีคาสั่งสานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘๕/2561 ลงวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ศรีส ะเกษ ประจ าปี งบประมาณ 256๒ โดยมีนายสุ ทิน ไชยวัฒ น์ ผู้อานวยการ ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาชมรมฯ
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(๓) คณะกรรมการดาเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทาเป็นคาสั่ง ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ การคัดเลือก
หรือสรรหากรรมการแต่ล ะฝุาย ด้วยวิธีการอันเป็นที่ยอมรับของสมาชิก ซึ่งกรรมการดาเนินงาน มาจาก
สมาชิกที่อาสาสมัครเข้ามาทางาน แล้วมาเลือกตั้งให้มีตาแหน่งตามโครงสร้างคณะกรรมการดาเนินงานอีกครั้ง
กรรมการมี ๒ ฝุ า ย คื อ ๑. ฝุ า ยกิ จ กรรม และ ๒. ฝุ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โดยก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการแต่ ล ะต าแหน่ ง แต่ ล ะฝุ า ยไว้ อ ย่ า งชั ด เจน มี ก ารประชุ ม สม่ าเสมอ 1 -2 เดื อ นต่ อ ครั้ ง
ซึ่งปีงบประมาณ 2562 มีการประชุมคณะกรรมการแล้ว ๖ ครั้ง และมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อบังคับสาหรับ
กรรมการ เช่น คณะกรรมการ มีว าระการดารงตาแหน่ง 1 ปี กรณีมีเหตุสุ ดวิสัยอันทาให้ คณะกรรมการ
ต้องพ้นสภาพ จะมีการเลือกสมาชิกมาทดแทน ตามความเหมาะสม, คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้ง ,
การประชุ ม ต้ อ งมี ก รรมการเข้ า ร่ ว มไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามจึ ง จะครบองค์ ป ระชุ ม เ ป็ น ต้ น ชมรมฯ
มีคณะกรรมการชมรมฯ จานวน ๓ รุ่น ดังนี้
คณะกรรมกรรมการชมรม รุ่น ที่ ๑ ตามค าสั่ งส านั กงานคุม ประพฤติ จัง หวั ดศรีส ะเกษ ที่ ๘๖/2561
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีคณะกรรมการชมรม จานวน ๗ คน
คณะกรรมกรรมการชมรม รุ่น ที่ ๒ ตามค าสั่ งส านั กงานคุม ประพฤติ จัง หวั ดศรีส ะเกษ ที่ ๔๐/256๒
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากแกนนาได้ร่วมกันดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทาให้มีสมาชิกใหม่ สนใจและอาสาสมัครเข้ามาทางาน จึงมีการแต่งตั้ งสมาชิกใหม่
เป็นกรรมการฝุายกิจกรรม และฝุายประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม
คณะกรรมกรรมการชมรม รุ่น ที่ ๓ ตามค าสั่ งส านั กงานคุม ประพฤติ จัง หวั ดศรีส ะเกษ ที่ ๕๒/256๒
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็ นกรณีมีเหตุสุ ดวิสั ยอันทาให้ คณะกรรมการต้องพ้นสภาพ จึงมีการเลือก
และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีนางสาวพฤกษชาติ กุลวงษ์ เป็นประธานชมรม
( อ้างถึงในสรุปผลการดาเนินงาน หน้า ๑๐ – ๑๗ )
กองทุน
 กองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ก่อตั้งขึ้นโดยการ
จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ จาหน่ ายเครื่องดื่ม ขนม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของสมาชิก รวมถึงเงินที่ได้จากการ
บริจาคของผู้ใหญ่ใจดี จากการเป็นวิทยากรของสมาชิก หรือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือภาคเอกชน
 มีบัญชีกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE เฉพาะ โดยเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย สาขา
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ บัญชีเลขที่ 677-7-07689-1 ชื่อบัญชี กองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
 มีบัญชีรายรับ-รายจ่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน มีกองทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียน ๙,๕๐๐.๕๗ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)
 มี ค าสั่ ง ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษที่ ๘๗/256๑ ลงวั น ที่ ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ โดยคณะกรรมการ
ที่ปรึ กษาชมรม ๓ คน เป็น ผู้มีอานาจเบิกจ่าย ผู้ มีอานาจในการเบิกจ่ายและเห็ นชอบจานวนสองในสาม
จึงจะมีสิทธิในการเบิกจ่ายกองทุน
( อ้างถึงในสรุปผลการดาเนินงาน หน้า ๑๘ – ๒๓ )

ชมรม TO BE NUMBER ONE



สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ระดับดีเด่น รอบตัดสินระดับประเทศ ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 3
๓


กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 มีการรณรงค์และรับสมัครสมาชิก ในกิจกรรมปฐมนิเทศ/กิจกรรมอบรมความรู้และสร้างทักษะชีวิต
แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาเนินการ
แล้ว ๔๕ ครั้ง มีสมาชิก จานวน ๗๗๔ คน
 มีการจัดทาสื่อของชมรมภายใต้ LOGO TO BE NUMBER ONE โดยมี Facebook : ทูบีนัมเบอร์วัน
คุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
 มีการรณรงค์ใช้สื่อและสัญลักษณ์ของโครงการ ให้แพร่หลายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การติดเข็ม
กลัด การใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพฤหัสบดี การติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ที่หน้าสานักงานฯ
จัดทาปูายและสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE เพื่อประชาสัมพันธ์ในทุกกิจกรรม เป็นต้น
 ชมรม TO BE NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนและ
สังคม เพื่อสร้างผลงาน สร้างกระแส และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการ เช่น งานบุญเดือนหก “บุญบั้งไฟ”
งานวันแรงงาน “ศรีสะเกษรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด การทางานบริการสังคมร่วมกับชุมชน เป็นต้น
 มีมีกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับชมรมเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ เช่น ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE
บ้านบึงหมอก ในการรณรงค์ สร้างกระแส ดูแลผู้กระทาผิดด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ร่วมรณรงค์
และจัดนิทรรศการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นต้น
 กิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแส TO BE NUMBER ONE แก่นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
ยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อปูองกันมิให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้รณรงค์ สร้างกระแส ณ โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา และระดับมัยธมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ รวม ๕ แห่ง
( อ้างถึงในสรุปผลการดาเนินงาน หน้า ๒๔ – ๓๒ )
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
การจัดกิจกรรมการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ระหว่าง ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (๒ คืน ๓ วัน)
ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 อาเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ สมาชิก
ในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด/ได้รับการจาแนกว่ามีความเสี่ยงสูงในการกระทาความผิดซ้า จานวน ๓๕ คน
 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
>> กิจกรรมอบรมปูองกันการเสพซ้ายาเสพติด จานวน ๔ ครั้ง สมาชิกเข้าร่วม ๒๘๗ คน
>> กิจกรรมอบรมธรรมะ คุณธรรมจริยธรรม จานวน ๗ ครั้ง สมาชิกเข้าร่วม ๙๕๒ คน
>> กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ ฝึกทาปุ๋ยอินทรีย์ จานวน ๕ ครั้ง และการทานาอินทรีย์ ร่วมกับปราชญ์
ชาวบ้าน
>> กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ “TO BE CARE” แก่สมาชิกจานวน ๖ คน จนมีอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ
และมีรายได้ที่มั่นคง
>> ในกิจกรรมอบรมความรู้ ให้แกนนา ได้เป็นวิทยากรในเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจ” “การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ” เป็นเวลา ๓๐-๖๐ นาที เพื่อสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพ
>> แกนนา/สมาชิกชมรม ได้เข้าร่วมกิจกรรม การดาเนินโครงการ TO BE NUMER ONE ของจังหวัด
ศรีสะเกษ เช่น การจัดนิทรรศการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างทักษะ พัฒนาความสามารถแก่สมาชิก
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 มีกิจกรรมให้คาปรึกษา ให้กาลังใจแก่สมาชิก
>> กิจกรรม “ฮักแพง คนทูบี” ด้วยการเยี่ยมบ้านให้กาลังใจสมาชิกและครอบครัว
>> แกนนา ให้คาปรึกษา การสอนงาน สอนอาชีพแก่สมาชิกที่สนใจ
 กิจกรรมสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา บาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
ดาเนินการเดือนละ ๖ ครั้ง
 การดาเนินกิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” ในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แกนนาของชมรม จะร่วมประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสมาชิก พร้อมกับ
ค้นหาสมาชิกที่ยังมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด ด้วยกิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงตน
กล้ าที่จะเปิ ด เผยและยอมรั บ ความจริ ง และสมั ครใจเข้าการบ าบัด ในการนี้ แกนน าจะคัด กรองสมาชิ ก
เพื่อเข้ารับการบาบัด ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา จากสมาชิกทั้งหมด จานวน ๑,๖๒๖ คน
มีส มาชิก จ านวน ๑,๕๘๖ คน คิดเป็ นร้ อ ยละ ๙๗ ไม่ห วนกลั บไปยุ่งเกี่ยวกั บยาเสพติด ให้ โ ทษ มีส มาชิ ก
ซึ่งเป็นนักศึกษา จานวน ๒ คน มีพฤติกรรมที่ดี ตั้งใจเรียน ทาให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังให้โอกาส
สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” ได้ทางาน ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันมีสมาชิกทางาน
ในตาแหน่งพนักงานทั่วไป จานวน ๓ คน อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท
( อ้างถึงในสรุปผลการดาเนินงาน หน้า ๓๓ – ๔๘ )
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ชมรม TO BE NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) การดาเนินงานโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี ๒๕๖๒ โดยดาเนินงานภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ ใช้กลยุทธ์ในการดาเนินงานคือ
“ททท. ทา ทัน ที” และจริงจัง ต่อเนื่อง คิดการใหญ่ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาเครือข่าย ในการดาเนินโครงการ TO BE
NUMBER ONE ระหว่างเครือข่าย จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และศึกษาดูงาน เรียนรู้บทเรียนความสาเร็จจากชมรมต้นแบบ จานวน ๔ แห่ง
 การบูรณาการความร่วมมือกับชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบึงหมอก ตาบลส้มปุอย อาเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามดูแลและช่วยเหลือ ผู้กระทาผิด จานวน ๔ ราย ปรากฏว่า ๓ ราย มีพฤติกรรม
ดีขึ้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ แต่ยังมีอีก ๑ ราย หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ส่งต่อให้ชมรม
บ้านบึงหมอก ติดตามดูแลต่อไป
 การบูรณาการความร่วมมือกับชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจาจังหวัดศรีสะเกษ ในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด (ชุมชนบาบัด) จานวน 92 คน
 บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดศรีสะเกษ ชมรม TO BE NUMBER ONE อื่นๆ เพื่อพัฒนา
แนวทางการดาเนิ น งานให้ มี คุณภาพและประสิ ท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ สร้างเครื อข่ายการ
ดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยนายสุทิน ไชยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม
เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE สร้างองค์ความรู้สู่เปูาหมาย
เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE ต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานในทิศทาง
เดียวกัน เกิดต้นแบบการทางานที่ดี และเกิดการพัฒนายุทธศาสตร์การทางาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE
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 คณะกรรมการชมรม แกนนาสมาชิก ที่ผ่านการอบรม การประชุมต่างๆ ได้นาความรู้และประสบการณ์
มาถ่ า ยทอดจากพี่ สู่ น้ อ ง โดยรุ่ น พี่ จ ะค้ น หารุ่ น น้ องที่ มี ใจอาสา เสี ย สละเวลา เข้ ามาร่ ว มด าเนิ น กิ จกรรม
เพื่อสร้างและพัฒนาสมาชิกของชมรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินโครงการตามหลัก ๓ ก. และ ๓ ย.
และสามารถเป็นกรรมการในรุ่นต่อไปได้
 ชมรม TO BE NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่ว มการประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทกรมคุมประพฤติ ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมพู ล แมน จั ง หวั ด ขอนแก่ น และได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ตั ว แทน การประกวดผลงานโครงการ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๒ ประเภทชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสานักงานคุมประพฤติ
( อ้างถึงในสรุปผลการดาเนินงาน หน้า ๔๙ – ๕๕ )
๑.๓ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 มี ค าสั่ ง จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษที่ ๔๓๘๒/๒๕๖๑ ลงวั น ที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ และค าสั่ ง ส านั ก งาน
คุมประพฤติจั งหวัดศรี ส ะเกษ ที่ ๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธัน วาคม ๒๕๖๑ แต่ งตั้งผู้ เกี่ยวข้ องทั้งในและ
นอกองค์ กร ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่ว มเป็ นที่ ปรึ กษา หรือ กรรมการ เพื่อ สนั บสนุ น
การดาเนินงานของชมรมให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
 หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน และเข้าร่วมดาเนินกิจกรรม ด้วยความเข้าใจและสมัค รใจ
เพราะเห็นถึงประโยชน์ และความคุ้มค่า ดังนี้
>> ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบึงหมอก อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตาบลส้มปุอย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการร่วมกันปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตลอดจนการติดตาม ดูแลผู้กระทาผิดในชุมชน
>> นางรัตดี ไชยศรีษะ ปราชญ์ชาวบ้านกอกหวาน หมู่ที่ ๑๔ ตาบลโพธิ์ศรี อาเภอปรางค์กู่ จังหวัด
ศรีสะเกษ ที่ให้ใช้ที่ดิน ๒๕ ไร่ เพื่อการทานา พร้อมปราชญ์อาเภอปรางค์กู่ โดยกลุ่มพืชสวนนาปุาคันนาทองคา
นาโดยร้อยตารวจตรีวิชัย สุริยุทธ หรือ “ดาบวิชัย ปลูกต้นไม้ ” ในการสร้างงานสร้างอาชีพ “การทาปุ๋ย
อิ น ทรี ย์ และการปลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย์ ป ลอดสารพิ ษ ” แก่ ส มาชิ ก ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ น ามาสมบทโครงการ
TO BE NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
>> จังหวัดศรีสะเกษ โดยศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ให้โอกาส
และสนับสนุนแกนนาของชมรมฯ ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ แก่ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ
จานวน ๖ รุ่น ๖๐๐ คน
( อ้างถึงในสรุปผลการดาเนินงาน หน้า ๕๖ – ๕๗ )
1.4 ผลการดาเนินงาน
 สามารถดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ถึงร้อยละ ๙๑ โดยชมรมฯ มีกิจกรรมตามแผน รวมจานวน
๒๓ กิ จ กรรม ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ มี จ านวน ๗ กิ จ กรรม ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ มี จ านวน ๘ กิ จ กรรม ซึ่ ง ทั้ ง
๒ ยุทธศาสตร์ สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนและต่อทุกกิจกรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีจานวน ๘ กิจกรรม
ดาเนินการได้ จานวน ๖ กิจกรรม ส่วนอีก ๒ กิจกรรม อยู่ระหว่างเตรียมการต่อไป
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 มีการติดตามประเมินผลและนาประโยชน์มาใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนาชมรม โดยทุกกิจกรรม
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เกิดประโยชน์ เพียงพอต่อสมาชิก และมีสมาชิกเข้าร่วม ร้อยละ ๑๐๐
ทุกกิจกรรม สมาชิกมีโอกาส แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ และพร้อมรับ
โอกาสดีๆ จากสั งคม ทาให้ส มาชิกมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และเมื่อเสร็จสิ้ นทุกกิจกรรม
จะมีการประชุมสรุปการทางาน เพื่อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม โดยยึดความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก
 กิจกรรมเด่นของชมรมที่ภาคภูมิใจ
>>
สมาชิ ก ได้ เ ป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดประสบการณ์ แก่ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบสมั ค รสมั ค รใจ
ของศู น ย์ อ านวยการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จ านวน ๖ รุ่ น ๖๐๐ คน
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเกียรติบัตรเป็นขวัญกาลังใจ สร้างความภาคภูมิใจแก่สมาชิกอย่างมาก
>> การสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง” ด้วยการให้สมาชิกได้ ลงมือปฏิบัติ
การท าปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ การปลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย์ ป ลอดสารพิ ษ ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ชมรม TO BE
NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ กับปราชญ์ชาวบ้าน อาเภอปรางค์กู่ นอกจาก
รายได้ จ ากการท านาจะสมทบเข้ า กองทุ น ฯ ตลอดจนจะให้ ส มาชิ ก ได้ กู้ ยื ม โดยไม่ คิ ด ดอกเบี้ ย ยแล้ ว นั้ น
ยังได้สร้างงานสร้างอาชีพ อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่สมาชิกอีกด้วย
( อ้างถึงในสรุปผลการดาเนินงาน หน้า ๕๗ – ๖๐ )
1.5 ผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
ภายในชมรม
 ผลงานที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ามีประโยชน์ต่อสมาชิกชมรม ดังนี้
>> สมาชิกได้มีโอกาสเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในกิจกรรม สร้างสระแสและรับสมัครสมาชิก
กิจกรรมอบรมความรู้ต่างๆ
>> สมาชิก จานวน ๖ คน ที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลและส่งเสริมอาชีพ จนมีอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ
และมีรายได้ที่มั่นคง และสมาชิกเหล่านี้ยังสามารถถ่ายทอดความรู้จากการทางานให้แก่สมาชิกและประชาชน
ทั่วไปที่มี่ความสนใจอีกด้วย
>> สมาชิกซึ่งเป็นนักศึกษา จานวน ๒ คน มีพฤติกรรมที่ดี ตั้งใจเรียน ทาให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น
>> สมาชิก จานวน ๓ คน ได้ทางาน ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ในตาแหน่งพนักงาน
ทั่วไป
>> จากสมาชิกทั้งหมด จานวน ๑,๖๒๖ คน มีสมาชิก จานวน ๑,๕๘๖ คน ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ
ภายนอกชมรม
 ชมรม TO BE NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการยอมรับจากจังหวัด
ศรี ส ะเกษ โดยศูนย์ อานวยการปู องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีส ะเกษ ในการเป็น วิทยากร
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผิ ดพลาดแล้ ว สามารถแก้ไขตนเองเป็นคนดีของสั งคมได้ ภายใต้ การดาเนิ น งาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE แก่ผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ จานวน ๖ รุ่น สมาชิก ๖๐๐ คน
ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความเกรงกลัวต่อภัยของยาเสพติด โทษทัณฑ์และบทลงโทษตามกฎหมาย

ชมรม TO BE NUMBER ONE
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 การนาผลงานไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างกระแสและสร้างเครือข่ายในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน ในการประชุมสมัยสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕6๒ ในการนี้ มีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม ๘๙ คน
 การนาผลงานไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างกระแส และสร้างเครือข่ายในการปูองกันและแก้ไข
ปั ญ หายาเสพติ ด ในชุ ม ชน ในการประชุ ม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนในการแก้ ไ ขผู้ ก ระท าผิ ด
ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จานวน ๒๓ แห่ง
 การนาผลงานไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส และสร้างเครือข่ายในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด แก่เยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ให้ห่างไกลจากยาเสพติด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
ณ โรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามโครงการ
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รวมจานวน ๕ แห่ง
(อ้างถึงในสรุปผลการดาเนินงาน หน้า ๖๑ – ๗๐)

มีความต่อเนื่อง
๑. การวางแผนพัฒนาชมรมระยะสั้นและระยะยาว ไว้เพื่อแสดงความยั่งยืน
>> ชมรม TO BE NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี และวางแผนพัฒนาชมรม แผนระยะสั้น ๓ ปี และแผนระยะยาว เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และให้เกิดความยั่งยืนของชมรม
๒. การรณรงค์ใช้สื่อและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในแต่ละปี ไม่ต่ากว่า 6 ครั้ง
 มีการสร้างกระแส รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ปีงบประมาณ
เจ้าหน้าที่
อาสาสมัครคุมประพฤติ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
รวม

๒๕๖๐
๔๐
๑๓๕
๖๐๗
๗๘๒

๒๕๖๑
๔๙
๗๒
๒๓
๑๕๙

๒๕๖๒
๔๖
๑๙๔
๗๓๖
๓๘
๑,๐๑๔

รวม
๑๓๒
๑๙๔
๙๕๘
๖๖๘
๑,๙๕๒

 ชมรม TO BE NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ มีการรณรงค์ใช้สื่อ สัญลักษณ์
ของโครงการเป็นประจ าทุกวัน ตามสโลแกนของเราที่ว่า “ทุกลมหายใจ คือ ทูบี ” และมีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ทาให้สมาชิกชมรมร้อยละ ๑๐๐ รู้จักสื่อและสัญลักษณ์ของโครงการ มีภาพและ
ข้อความที่ สื่ อ ถึง การด าเนิ น งานตามยุ ทธศาสตร์โ ครงการ ไว้โ ดยรอบพื้น ที่ส านั กงานคุม ประพฤติ จัง หวั ด
ศรีสะเกษ เพราะทุกที่คือมุมเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE
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๓. การปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของสมาชิก ตลอดเวลา
>> มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของสมาชิก ตลอดเวลา โดยพิจารณา
จากการน าเสนอระหว่างดาเนินกิจ กรรม แบบส ารวจความพึงพอใจ เป็น ต้น กิจกรรม “ฮักแพงคนทูบี ”
กิจกรรม “สร้างงานสร้างอาชีพ” กิจกรรมเหล่านี้ ล้วนเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
สมาชิกด้วยกัน และระหว่างสมาชิกกับครอบครัว
๔. การวางแผนและดาเนินการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อสร้างและพัฒนา
คนรุ่นใหม่ต่อไป
>> มีกิจกรรม “คน TO BE แบ่งปัน คน TO BE” เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
สร้ า งและพัฒ นาคนรุ่ น ใหม่ เปิ ด โอกาสให้ รุ่ นน้ องได้ฝึ กประสบการณ์ ด้ ว ยกิจ กรรมต่า งๆ เช่น กิ จกรรม
การฝึ ก พู ด เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ รั บ สมั ค รสมาชิ ก โดยรุ่ น พี่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าแนะน า
ทาให้ปัจจุบันมีสมาชิก ที่สามารถพูดคุยสร้างกระแส ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกได้ จานวน ๕ คน
>> มีสมาชิก จานวน ๓ คน สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ ประสบการณ์การทางาน วิชาชีพเฉพาะ
แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ
๕. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนา/สมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่อง
>> การศึกษาดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
>> การบูรณาการความร่วมมือกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบึงหมอก ตาบลส้มปุอย อาเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามดูแล สงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้กระทาผิดในชุมชน
>> ร่วมนาเสนอผลงาน จัดแสดงนิทรรศการ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพรหมพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
>> ร่วมรณรงค์ และจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ ในงานวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
>> การเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพคเมืองทองธานี
๖. การจัดเก็บ ตรวจสอบ และพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันทุกปี
>> การรับสมัครสมาชิกแต่ละครั้ง ฝุายประชาสัมพันธ์และฝุายกิจกรรม จะรวบรวมใบสมัครของสมาชิก
ชมรม และลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทาให้มีข้อมูลที่ทันสมัย สืบค้น
ข้อมูล ได้ง่าย และรวดเร็ ว กว่าเดิ ม มีการปรับปรุงฐานข้อมูล ทุ ก ๒ เดือน ปัจจุบัน มี จานวนสมาชิ ก สามั ญ
จานวน ๑,๖๒๖ คน
๗. กรรมการชมรม มีการปรับเปลี่ยนตามวาระ หรือตามความเหมาะสม
>> การแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
ได้จัดทาเป็นคาสั่ง ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยเฉพาะวาระการดารงตาแหน่ง มีกาหนด
1 ปี หรือกรณีมีเหตุสุดวิสัยอันทาให้คณะกรรมการต้องพ้นสภาพ ให้มีการเลือกสมาชิกมาทดแทน ตามความ
เหมาะสม โดยการด าเนิ น งานในปั จ จุ บั น ด าเนิ น งานโดยกรรมชุ ด ที่ ๓ มี น างสาวพฤกษชาติ กุ ล วงษ์
เป็นประธานชมรม
(อ้างถึงในสรุปผลการดาเนินงาน หน้า ๗๑ – ๗๔ )


