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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จไปทรงติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  
TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดสุรินทร์ 
 วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี      
ทรงเสด็จเยี่ยมการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 ตลอดเวลา ๑๕ ปี ที่จังหวัดสุรินทร์ ได้น้อมน าพระปณิธาน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE         
มาด าเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุม ๑๗ อ าเภอ ภายใต้
จุดมุ่งหมายของการด าเนินงาน คือ สร้างเยาวชนคนดี ศรีสุรินทร์ เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด  ประกาศให้โครงการ TO BE 
NUMBER ONE เป็นวาระของจังหวัด  โดยมีรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือให้สู่เป้าหมาย “เด็กสุรินทร์ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง           
ยาเสพติด” ด้วยกลยุทธ์ “เด็กสอนเด็ก เด็กคิด เด็กท า เด็กน า ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนมีส่วนร่วม”  ยึดหลักการ “เข้าใจ 
เข้าถึง ให้โอกาส พัฒนาเติมเต็ม” เพ่ิมความเข้มข้นด้วยการลงนามข้อตกลงร่วมกันทุกภาคส่วน ก าหนดให้วันพุธเป็นวัน
แสดงสื่อสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE โดยข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมเสื้อชมรม TO BE NUMBER ONE  

ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ มีเยาวชนอายุ ๑๐ - ๒๔ ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  จ านวน ๓๑๗,๙๑๖ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  และด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด ๔๗๓ ชมรม และในจ านวนนี้ได้พัฒนาไปสู่
รูปแบบศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ๗๙ แห่ง กระจายครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ 
สถานพินิจ เรือนจ า และส านักงานคุมประพฤติ  

ในวันนี้จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยจัดแสดงผลงานของชมรม ๑๕ แห่ง พร้อมเพ่ิมเวทีพ้ืนที่เชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน
ได้เข้าเรียนรู้ในกิจกรรมสร้างสุข และมินิคอนเสิร์ต มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๘,๓๐๐  คน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
เน้นให้เป็นกิจกรรมที่คิดและท าข้ึนโดยนักศึกษา เช่น การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมเผยแพร่
โทษภัยของยาเสพติดร่วมกับชุมชน และกีฬาสีต้านยาเสพติด กิจกรรมดังกล่าวท าให้เยาวชนได้ร่วมท าสิ่งที่ดีๆ ที่สร้างสรรค์ 
ฝึกให้แกนน านักศึกษาและสมาชิกกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถที่มี ส าหรับ“ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”  เปิดให้บริการวัน
จันทร์ถึงศุกร์ แบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ ๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้
ค าปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน กิจกรรมที่ได้รับ
ความสนใจจากสมาชิก คือ การฝึกอาชีพ ได้แก่ การท าเครื่องประดับไทยจากกระดาษหนังเทียม ตุ๊กตาท ามือ แกะกระจก           
การท าพานบายศรีสู่ขวัญ การท าภาพพิมพ์แกะไม้ และการท าครีมบ ารุงจากข้าวและมะขาม 
 ในวโรกาสนี้  ทูลกระหม่อมหญิ งอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ  
การด าเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” 
จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง  และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกต่างๆ
ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 


