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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ณ จังหวัดพิจิตร 
 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี             
เสด็ จเยี่ ยมการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ทรงเปิ ดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์ เพ่ื อนใจ  
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 ตลอดเวลา 16 ปี จังหวัดพิจิตรได้น้อมน าโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและ
เยาวชน ให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในรูปคณะกรรมการด าเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้น าในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน และมีการ
ขยายเครือข่ายเพ่ิมขึ้นทุกปี ปัจจุบันจังหวัดพิจิตรและชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนต าบลในเมืองพิจิตร มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในกลุ่มดีเด่นระดับภาคเหนือ, ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทนันยางการ์เม้นท์ อ าเภอวชิรบารมี อยู่ในกลุ่ม
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1, โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล อ าเภอบางมูลนาก ได้รับรางวัลชมเชยในการ
แข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับประเทศ 4 ปีซ้อน (ปี2559 – 2562) และเยาวชนจังหวัดพิจิตร ได้รับรางวัล 
TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 4 ปี 2557 จังหวัดพิจิตรมีเยาวชน อายุ 6 – 24 ปี ทั้งสิ้น 131,234 คน เป็น
สมาชิก TO BE NUMBER ONE จ านวน 125,735 คน คิดเป็นร้อยละ 95.81 จัดตั้งและด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
ทั้งหมด 940 ชมรม ในจ านวนนี้มีการพัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE แล้ว จ านวน 220 แห่ง 
กระจายครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจ า และส านักงานคุมประพฤติ 
 ส าหรับ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  โดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการจากระดับท้องถิ่นสู่สากล  มุ่งสร้างนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้
ร่มธรรม ร่มเย็น ปัจจุบันมีนักเรียนจ านวน  2,515 คน  ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น คือ ช่วงอายุ 13 – 18 ปี เป็นวัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ            
ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดี หรือทางที่ไม่ถูกต้อง การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ           
TO BE NUMBER ONE จึงเป็นความเห็นชอบร่วมกันของคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน โดยมีความมุ่งมั่นสนับสนุน
กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ค้นพบตนเอง แล้วน า
สิ่งที่ตนเองถนัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป โดย“ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม” 
จัดตั้งมาประมาณ 6 ปี โดยยึดหลัก 3 ก. ด าเนินการผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ได้แก่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดการเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP / 
ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายท าให้เรากล้าคิด กล้าท าและ           
กล้าแสดงออก ส าหรับ“ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม” เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาเช้า 
คือ 07.30 – 07.45 น. เวลากลางวัน 12.00 – 12.45 น. และเวลาเย็น 15.30 – 16.30 น. มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ทั้งหมด 30 คน 
มีสมาชิกใช้บริการประมาณวันละ 40 คน กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้ค าปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน การพัฒนา EQ และ
กิจกรรมสร้างสุขที่เป็นแบบพี่สอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน โดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิก เช่น กิจกรรมนักบินน้อย,          
การท าข้าวเม่าหมี่อัญชัน, การถักโครเชต์, การท าอิฐมอญนาโน,  การประดิษฐ์ขาตั้งรถจักรยานอัตโนมัติ และเครื่องเปิด-ปิดไฟ
ห้องน้ าผ่านระบบ LOT ในช่วงเย็นมีกิจกรรมสร้างสุข คือ ดูหนัง Cover dance ร้องเพลง และเล่นดนตรี  
 ในวโรกาสนี้  ทูลกระหม่อมหญิ งอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ  
การด าเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” 
จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจ และค าแนะน า  เพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ  
ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 
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