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ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
                     ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 0 2590 8188  โทรสาร 0 2149 5531 
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ณ จังหวัดสระแก้ว 
 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี             
เสด็จเยี่ยมการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ  
TO BE NUMBER ONE  ณ  โรงเรียนวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 
 ตลอดเวลากว่า 15 ปี ที่จังหวัดสระแก้วได้น้อมน าพระปณิธานของพระองค์ท่านมาใช้เป็นแนวทางหลักในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งมั่น ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศให้เป็นนโยบายของ
จังหวัด ให้ทุกภาคส่วน ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน ภายใต้วิสัยทัศน์  
เยาวชนสระแก้ว ดี เก่ง กล้า ร่าเริง แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยคณะกรรมการโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE 
NUMBER ONE โดยกลยุทธ์ 3 สร้าง สร้างกิจกรรม สร้างโอกาส สร้างองค์ความรู้ ผสมผสาน 2 เพ่ิม เพ่ิมการเข้าถึงกิจกรรม 
และเพ่ิมศักยภาพเยาวชน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดสระแก้ว เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด              
มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 
          ปัจจุบัน มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ  6-24 ปี จ านวน 133,691 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 มีชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ และเรือนจ า รวม 1,291 ชมรม มีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER 0NE รวม 137 แห่งและเป็นศูนย์ต้นแบบระดับจังหวัด 45 แห่ง ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัด TO BE 
NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง และมีผลงานของชมรมทุกประเภทคือ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 / ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านไผ่งาม รักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 / และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท น  าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 
 โรงเรียนวัฒนานคร ได้จัดตั งชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  ขึ นในปีพุทธศักราช 2558 และด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิก 1,753 คน  ซ่ึงการด าเนินงานของชมรมและศูนย์เพ่ือนใจที่ผ่านมา ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตให้กับสมาชิก  ช่วยพัฒนาสมาชิกให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ  มีความรับผิดชอบด้านการเรียน  ดูแลตนเองให้มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมยิ่งขึ น  รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด ภายใต้พระด ารัสของใต้ฝ่าพระบาทที่ว่า “เป็นหนึ่ง โดยไม่พ่ึงยาเสพติด” 
ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนวัฒนานคร ด าเนินงานโดยยึดหลัก 3 ก. มีกรรมการจ านวน 30 คน จัดการกองทุน
โดยให้สมาชิกในชมรม ท าน  าสมุนไพร ท าน  าพริก ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ออกจ าหน่าย และเงินรางวัล
จากการประกวดแข่งขันต่างๆ กิจกรรมของเราเน้นการมีส่วนร่วมและความสนใจสมาชิก เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
การรณรงค์การอ่านการเขียนด้วยเสียงตามสายของโรงเรียน  การจัดอบรมแกนน าและเครือข่าย  กิจกรรมกีฬาและศิลปะ 
และการออกค่ายอาสาพัฒนา  เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย  กล้าคิด  กล้าท า  กล้าแสดงออก 
ส าหรับศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  เราเปิดบริการมาแล้ว 3 ปี  เปิดให้บริการทุกวัน  ในเวลาช่วงเช้า ช่วงพักกลางวัน 
และหลังเลิกเรียน  มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ทั งหมด 30 คน กิจกรรมภายในศูนย์มีการบริการให้ค าปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
การพัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุข  ตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก เช่น  ร้องเพลง  เล่นดนตรี  ผลิตภัณฑ์จาก
ใบหญ้าแฝก กิจกรรมภาพฉลุกระดาษ3 มิต ิ โคมไฟรีไซเคิล งานสร้างสรรค์จากงานผ้า กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  ซึ่งแต่ละ
กิจกรรมประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง  
 ในวโรกาสนี  ทูลกระหม่อมหญิ งอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ  
การด าเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ น” 
จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว  เข้าเฝ้าพร้อมทั งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดซ  าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ 
ของจังหวัดสระแก้ว ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 


