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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดแพร่ 
       วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               

เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE         
กับศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

จังหวัดแพร่ ตลอดเวลา 18 ปี ที่จังหวัดแพร่ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน เน้นสร้างความ
เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืน สร้างแกนน า สร้างนวัตกรรม ต่อยอดองค์ความรู้ ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนของจังหวัดแพร่ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  

ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี จ านวน 110,630 คน คิดเป็นร้อยละ 92.6 มีชมรมในสถานศึกษา 
ชุมชน สถานประกอบการ ส านักงานคุมประพฤติ สถานพินิจฯ และเรือนจ า รวม 543 ชมรม มีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
รวม 52 แห่ง ปัจจุบันจังหวัดแพร่เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ และมีผลงานชมรม และ
สมาชิกภายในจังหวัด ดังนี้  

o มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดแพร่ได้รับการคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL 
รุ่นที่ 3  และ รุ่นที่ 9 

o ชมรมแพร่ – ราม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลชมรมดีเด่น ประเภทสถานประกอบการระดับภาค   
2 ปี ติดต่อกัน 

        โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาเป็นแนวทางใน
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ด าเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ปัจจุบันชมรม TO BE 
NUMBER ONE ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีผลการด าเนินงานดีเด่นของจังหวัดแพร่ 
 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2555 กิจกรรมเด่น 
คือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “พ่ีสอนน้อง”และ“รวมพลังลูกผึ้งต้านยาเสพติด” มีการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น กีฬาสานสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เต้น Cover Dance ห่างไกล
ยาเสพติด โฟล์คซองต่อต้านยาเสพติด  ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานและจังหวัดจัดขึ้น และได้เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมค่ายที่เดอะไพน์รีสอร์ท ณ จังหวัดปทุมธานี ส าหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่อง
ดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ และการสุ่มตรวจแหล่งมั่วสุมภายในโรงเรียนเพ่ือป้องกันไม่ให้
นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เปิดให้บริการมาแล้ว ๑๐ ปี 
โดยเปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และ ช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ทั้งหมด ๓๐ คน 
โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ วันละ ๓ คน เพ่ือช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มี
คุณภาพและมีความสุข ในหลักการ” เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง” ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา
พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การควบคุม
อารมณ์ การรู้จักตนเองมีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  และสามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็ นสุข รวมทั้ง
จัดบริการเพ่ือให้โอกาสส าหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิก 
 ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       
“ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่น
ที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทาน
ค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดแพร่ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการ        
กับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

  19 มกราคม 2565  


