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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE           
ณ จังหวัดสมุทรสาคร 
 วันพฤหัสบดีที ่๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยม
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
ณ  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร ได้ด าเนินโครงการ  TO BE NUMBER ONE   ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณ าการ  โดยมี               
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ร่วมสนับสนุน ด าเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ 
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร เกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่               
ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อ เนื่อง เกิดความเข้มแข็ง   
และยั่งยืนตลอดไป 

ปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสาคร มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๖ - ๒๔ ปี จ านวน ๑๑๒,๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๖     
มีชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ และเรือนจ า รวม ๓๑๘ ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE  รวม  ๕๗  แห่ง และมีผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ได้แก ่

  จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE  อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑ 
 ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร        

กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดับเงิน  ปีที่ ๒ 
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนา และโรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ ต้นแบบระดับเงิน    

 ส าหรับโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ  TO BE NUMBER ONE  มาเป็น
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู  นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วย
ความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ด าเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก  TO BE NUMBER ONE  ของโรงเรียน     
วัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ปัจจุบันชมรม TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์  (ขันมาอนุราษฎร์)  มีผลการด าเนินงานดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาคร 
 ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) เปิดให้บริการมาแล้ว ๙ ป ี  
เปิดบริการ วันจนัทร์ – ศุกร์   ในช่วงเชา้ พักกลางวนั และ ช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศนูย์ ๓๐ คน หลักในการท างาน  
ของพวกเราคือเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง กิจกรรมภายในศูนย์ของเรา มีบริการแบบให้ค าปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรมส่วนใหญ่ 
จะเป็น ร้อง เต้น  เล่นเกมฝึกสมอง  Gift For you  เร่ืองหินๆ  และศิลาภรณ์ ยุคใหม่ ไทยไฮเทค 

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการด าเนินงานของจังหวัด
และชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น”สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจบุันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทัง้พระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพื่อ
ป้องกันความผดิพลาดซ้ าในกลุม่เสี่ยง และพระราชทานค าปรกึษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาตา่งๆ ในจงัหวัด
สมุทรสาคร ที่ซักถามปัญหา  ซึง่จะน าไปสู่การจดัการกับปัญหาอยา่งเหมาะสม 
 

 

 ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 


