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ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ณ จังหวัดตรัง 

 วันพุธที ่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   
เสด ็จเยี่ยมการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ  
TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
         จังหวัดตรัง ได้น้อมน าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  มาด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เข้มแข็ง มีระบบตั้งแต่  ปี ๒๕๔๖ โดยก าหนดให้เป็นวาระส าคัญ และตัวชี้วัดของจังหวัด มีการก าหนดนโยบาย และพันธกิจ ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ขับเคลื่อนโครงการโดยใช้กลยุทธ์   T  R  A N  G  T : Team Work การท างานเป็นทีมโดยบูรณา
การทุกภาคส่วน R : Responsibility มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย ใจอาสา  A :  Agenda ก าหนดให้เป็นวาระส าคัญของจังหวัด      
N : Network  สร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้งในและนอกจังหวัด  G : Goal  ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
           ปัจจุบัน เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑ มีสมาชิก     
TO BE NUMBER ONE อายุ ๖–๒๔ ปี ทั้งสิ้น ๑๗๕,๓๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๖ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ๑,๑๒๙  
ชมรม ในจ านวนนี้พัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน ๑๔๗ ชมรม มีชมรมที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวดผลการด าเนินงานดังนี้  ระดับประเทศ กลุ่มรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน  ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกแตรก วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน)  กลุ่มรักษามาตรฐานต้นแบบระดับทอง ได้แก ่
โรงเรียนกันตังพิทยากร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาตรัง  กลุ่มดีเด่นระดับภาคใต้  ได้แก่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ     
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ     
พระราชด าเนินเลียบหัวเมืองปักษ์ใต้ ถึงจังหวัดตรัง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดโรงเรียนมาตุและได้รับ
พระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์และพระราชวงศ์มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีสมาชิกรวมนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ทั้งสิ้น ๒,๘๐๓ คน และด้วยความร่วมมือจาก ครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ด าเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ มีลักษณะโดดเด่นด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  โดย“ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ” ด าเนินงานโดยยึดหลัก ๓ ก. ๓ ย. มีกรรมการจ านวน ๒๐ คน จัดการกองทุนโดย ท าผ้ามัดย้อม น้ าหอม เสื้อ 
ออกจ าหน่าย และเงินรางวัลจากการประกวดแข่งขันต่างๆ กิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมและความสนใจของสมาชิก เช่น กิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติด การรณรงค์งดสูบบุหรี่ การจัดอบรมแกนน าและเครือข่าย กิจกรรมกีฬาและศิลปะ และการออกค่ายอาสาพัฒนา เพ่ือเปิด
โอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ส าหรับ“ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ” เปิดบริการมาแล้ว ๗ ปีซึ่งให้บริการทุกวันในช่วงเช้า พักกลางวันและหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ทั้งหมด 
๓๐ คน กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้ค าปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดและความสนใจของ
สมาชิก เช่น ร้องเพลง เต้น ร า เล่นดนตรี กิจกรรมเพ้นผ้าปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี มัดย้อมสร้างสรรค์ แกะหนังตะลุง หุ่นยนต์
มโนราห์ ร้อยลูกปัตมโนราห์ ดอกศรีตรังจากเกล็ดปลา ปลาพยูนโครเช ผลึกมหัศจรรย ์ซึ่งแต่ละกิจกรรมประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
 ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการด าเนินงานของ
จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น”จาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดตรัง เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และ
พระราชทาน ค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกต่างๆในจังหวัดตรังที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การ
จัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


