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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ณ จังหวัดปราจีนบุรี 

 วันพุธที่  30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี             
เสด็จเยี่ยมการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ  
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุร ี อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 นับตั้ งแต่  ปี  พ.ศ.2546 ที่องค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ ยมการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ                   
จังหวัดปราจีนบุรีเป็นต้นมานั้น  จังหวัดปราจีนบุรี  ได้น้อมน าโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน                
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการด าเนินงานภายใต้  3 ยุทธศาสตร์โครงการอย่างเข้มแข็ง                     
ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน จัดท าแผนปฏิบัติการโดยเน้นกลยุทธ์  สร้างกระแส                    
การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อทุกช่องทางและจัดกิจกรรม การจัดตั้งอ าเภอ TO BE NUMBER ONE เพ่ือเป็นศูนย์กลาง              
การขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมในโรงเรียน  โรงงาน  และชุมชน สร้างต้นแบบ โดยใช้ทูต TO BE ในโรงงาน และชุมชนต้นแบบ 
เป็นแกนหลัก ในการถ่ายทอดประสบการณ์จากชมรมพ่ีสู่ชมรมน้อง ขยายเครือข่าย  มีการจัดตั้งชมรม 651 ชมรม              
มีศูนย์เพ่ือนใจ 24 ศูนย์ ครอบคลุมอ าเภอละ 2 ศูนย์ ขยายนวัตกรรม  โดยต่อยอดกิจกรรม 4 เรื่อง และขยายพ้ืนที่                  
ครบทุกอ าเภอ พัฒนาองค์ความรู้  จ านวน 3 เรื่อง ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรี มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งสิ้น 
414,415 คน คิดเป็นร้อยละ 89.97  ในปี 2561 จังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ในกลุ่มต้นแบบ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ในระดบัภาคด้วย 

ส าหรับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2538 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ              
TO BE NUMBER ONE ขึ้นในปี พ.ศ. 2555และด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิก 1,191 คน โดยมีการน้อมน า
หลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
มุ่งเน้นให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” แสดงความสามารถที่หลากหลาย ตามความถนัด
และความสนใจมุ่งพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จักคิด วางแผน เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาทักษะ
การท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีและมีจิตอาสา  โดย“ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี” ด าเนินการโดยยึดหลัก 3 ก. มีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก ได้แก่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งได้เข้าร่วมการประกวด TO  BE  NUMBER  ONE  DANCERSICE / TO  BE  
NUMBER  ONE  IDOL และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้ ได้รับ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย  ท าให้กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก ส าหรับ “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี”   เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน               
มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ทั้งหมด 30 คน มีสมาชิกใช้บริการ 40 คนต่อวัน กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้ค าปรึกษาแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน  การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิก 
คือ ผลิตภัณฑจ์ากใบลาน, สมุนไพรพอก, จุดสร้างภาพ, ผลิตภัณฑ์จากกระดาษทิชชู่, หุ่นยนตร์มือถือ และสบู่สมุนไพร 

 ในวโรกาสนี้  ทูลกระหม่อมหญิ งอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ  
การด าเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” 
จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี  เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกต่างๆ 
ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

  30 พฤษภาคม 2561 


