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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดอ่างทอง 
       วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               
เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBE ONE  ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง  ตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่จังหวัดอ่างทอง ได้ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น  
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 
           จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จ านวน 54,368 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.80        
มีอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอ าเภอ  มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  179 แห่ง, ชุมชน 299 แห่ง,  
สถานประกอบการ 14 แห่ง, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๑ แห่ง, เรือนจ า ๑ แห่ง และในส านักงานคุมประพฤติ ๑ แห่ง  
ด้วยความมุ่งมั่นสนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดรักษามาตรฐาน           
พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงินปีที่ 1 ในปี 2561 นอกจากนี้สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 8 จ านวน 4 คน และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง        
ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในปี 2561 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาเป็นแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และความตั้งใจ 
มุ่งมั่น ทุ่มเท ด าเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนโพธิ์ทอง 
“จินดามณี” มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  

ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีผลการด าเนินงานระดับดีเด่นของ
จังหวัดอ่างทอง มีกิจกรรมเด่น คือ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก จัดกิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด กีฬา และการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จัดรายการวิทยุเสียงตามสายกระจายข่าว TO BE ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ               
ที่ เดอะไพน์รีสอร์ท ณ จังหวัดปทุมธานี ส าหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับ          
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผลส าเร็จที่ได้ คือ สมาชิกทุกคนมีพ้ืนที่           
ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี ได้กลับตัว           
มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับครับ 
 ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เปิดให้บริการมาแล้ว   
13 ปี ค่ะ เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ 18 คน มีหลักในการ
ท างานคือ เพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง กิจกรรมภายในศูนย์ของเรามีบริการแบบให้ค าปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรม
ส่วนใหญ่จะเป็น ร้อง เต้น เล่นเกมฝึกสมอง และศิลปะประดิษฐ์ 

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       
“ใครติดยายกมือขึ้น”จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเคยติดยาเสพติด และมีความมุ่งมั่นที่จะ
เลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทาน
ค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการ    
กับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

 

  17 พฤศจิกายน 2564  


