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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
       วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               
เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE              
และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อ าเภอหนองกี ่จังหวัดบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดระยะเวลา 19 ปี ได้น้อมน าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” สร้างภูมิคุ้มกัน        
ทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด  โดยการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน  มีองค์กรภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน และมีการขยาย
เครือข่ายเพ่ิมขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จ านวน 293,424 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีอ าเภอและ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจ า สถานพินิจฯ และส านักงานคุมประพฤติ ครอบคลุมทุก
ประเภท รวม 1,215 แห่ง และได้มุ่งมั่นพัฒนาการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนองพระปณิธานขององค์ประธาน      
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์  
 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2    

 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และศูนย์กระจายสินค้า ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดบุรีรัมย์    
กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่ 1 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นชมรมระดับดีเด่น                   
และมีสมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ระดับประเทศ จ านวน 2 คน 

        โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจ านวน 2,776 คน ซึ่งอยู่
ในช่วงวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี  เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดี หรือทางที่ไม่ถูกต้องได้เสมอ โรงเรียน
จึงน้อมน าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยง   
โดยจัดตั้งชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ด้วยความตั้งใจร่วมกันของ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน  
และมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมของชมรม และศูนย์เพ่ือนใจ เพ่ือพัฒนานักเรียนได้ค้นพบตนเอง และน าสิ่งที่ตนเองถนัด มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จัดตั้งมาประมาณ 5 ปี โดยยึดหลัก 3 ก. สร้างค่านิยม
ในกลุ่มสมาชิก ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก กิจกรรมเด่นของชมรม 
ได้แก่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรม TO BE วิชาการ ศิลปะการแสดง กีฬา ดนตรี นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมประกวดผลงานชมรม 
TO BE NUMBER ONE, DANCERSCISE, IDOL  
 และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วง              
พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ทั้งหมด 30 คน กิจกรรมภายในศูนย์ มีการให้ค าปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน                 
การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน กิจกรรมส่วนใหญ่  เป็นการร้องเพลง เต้น ออกแบบ            
เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าเพ่ือการแสดง งานประดิษฐ์ และกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิก คือ กิจกรรม วาดฝันปั้น
จินตนาการ, กิจกรรม Knit with Love, กิจกรรม คณิตศิลป์กระดาษแสนสนุก, กิจกรรม  Digital Book 
 ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน พระอนุญาตให้สมาชิก         
“ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่น             
ที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทาน
ค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่าง  ๆในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่าง
เหมาะสม 
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