
 

 

เกณฑ์คะแนนการน าเสนอผลงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น รอบตัดสินระดับประเทศ 
อ าเภอ    จังหวดั      (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1.  การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE 21  
      1.1 มีการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติังานระดบัอ าเภอท่ีเนน้การบูรณาการ 

ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของ 
จงัหวดัในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

1.5  

 - ชดัเจน เป็นรูปธรรม  0.7  
 - หน่วยงาน / ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 0.8  

      1.2 มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดบัอ าเภอ ท่ีครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยก าหนดบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน 

1  

      1.3 มีแผนการด าเนินงาน ครบตาม 3 ยทุธศาสตร์หลกัของโครงการ  7  
 1.3.1 มีแผนงานและแผนปฏิบติัการระดบัอ าเภอท่ีระบุรายละเอียดกิจกรรม  

วตัถุประสงค ์ ระยะเวลา  เป้าหมาย  งบประมาณ  และผูรั้บผดิชอบชดัเจน 
1  

 1.3.2 แผนงาน / กิจกรรม  เช่น 6  
  - รณรงคโ์ดยการใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อสร้างกระแส  และรับสมคัร 

สมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 
0.5  

  - สนบัสนุนการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา   
และชุมชน  ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอ อยา่งนอ้ยประเภทละ 1 แห่ง 

0.5  

  - สนบัสนุนการจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
ในสถานศึกษา ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอ อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 

0.5  

  - มีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการจดักิจกรรมของ   
   o ชมรม TO BE NUMBER ONE ในอ าเภอ 0.5  
   o โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดบัจงัหวดั 1  
     สนบัสนุนการแข่งขนั Dancercise ระดบัจงัหวดั  (0.25)  
     มีส่วนสนบัสนุนการเป็นสมาชิกถาวรนิตยสาร TO BE 

NUMBER ONE ของจงัหวดัเป็นรายปีทุกปี 
(0.25)  

     เขา้ร่วมงานประกวดมหกรรมระดบัจงัหวดั (0.25)  
     เขา้ร่วมหรือสนบัสนุน การประกวด Idol ระดบัจงัหวดั 

 
(0.25)  
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
  - พฒันาศกัยภาพสมาชิก / ชมรม 1  
   o จดัอบรมสมาชิกและแกนน าเยาวชน ระดบัอ าเภอ (0.5)  
   o สนบัสนุนใหส้มาชิกและแกนน าเขา้ค่ายพฒันาฯ ระดบัจงัหวดั (0.5)  
  - การด าเนินงานตามโครงการใครติดยายกมือข้ึน 2  
   o มีระบบการคน้หาผูเ้สพ / ติดยา จากชมรม TO BE NUMBER ONE

ในชุมชนและสถานศึกษาในพื้นท่ี    
(0.4)  

 
   o มีระบบการส่งผูเ้สพ / ติดยา  เขา้บ าบดัรักษาฟ้ืนฟูในรูปแบบ 

จิตสังคมบ าบดัในโรงพยาบาล เพื่อใหมี้มาตรฐานเดียวกนัในการ
ประเมิน  

(0.4)  

   o มีการจดัค่ายฟ้ืนฟูจิตใจสมาชิกใครติดยายกมือข้ึนระดบัอ าเภอ 
ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง  

(0.4)  
 

   o เขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการใครติดยายกมือข้ึนของจงัหวดั (0.4)  
   o มีการจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูล และติดตามประเมินผลความส าเร็จ

โครงการใครติดยายกมือข้ึน ของชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในชุมชนและสถานศึกษาในพื้นท่ี    

(0.4)  

      1.4 มีการประชุมมอบนโยบาย / แผนงานใหห้น่วยงาน / ผูเ้ก่ียวขอ้ง ภายในอ าเภอ 
เพื่อทราบและปฏิบติั รวมทั้งนิเทศ ก ากบั ติดตาม และรายงานจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง 

1  

      1.5 สนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดบัอ าเภอ 

1   

      1.6 มีการจดัเก็บขอ้มูลชมรมและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดบัอ าเภอ  
ท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อรายงานจงัหวดั  

0.5  

      1.7 การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอ าเภอ 2  
 1.7.1 คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดบัอ าเภอ ใหค้วามส าคญั 

และเขา้ร่วมกิจกรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นท่ีประจกัษ ์
0.5  

 1.7.2 หน่วยงานผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดบัอ าเภอ  มีแผนปฏิบติัการ  ระบุรายละเอียด  กิจกรรม  วตัถุประสงค ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เป้าหมาย  งบประมาณ  และผูรั้บผิดชอบชดัเจน 

1  

 1.7.3 
 

มีศูนยป์ระสานงาน  TO BE NUMBER ONE ระดบัอ าเภอ เพื่อเก็บรวบรวม
และเช่ือมโยงขอ้มูล ข่าวสาร รวมทั้งประสานงานกบัเครือข่ายในพื้นท่ี 
และจงัหวดั 
 

0.5  
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
      1.8 ผลการด าเนินงาน 4  
 1.8.1 ขอ้มูลระดบัอ าเภอมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการด าเนินงานของจงัหวดั 0.5  
 1.8.2 การด าเนินงานเป็นไปตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผน 0.5  
 1.8.3 สัดส่วนจ านวนสมาชิกกบักลุ่มเป้าหมายในอ าเภอ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60

คิดจากจ านวนประชากรในอ าเภอแต่ละอ าเภอ 
0.5  

 1.8.4 สัดส่วนจ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และชุมชน 
เทียบกบัจ านวนสถานศึกษาและชุมชน ท่ีอ าเภอเป็นผูก้  าหนดเป้าหมาย  
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

0.5  

 1.8.5 สัดส่วนจ านวนศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเทียบกบั
จ านวนสถานศึกษาท่ีอ าเภอเป็นผูก้  าหนดเป้าหมาย ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

0.5  

 1.8.6 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และชุมชน ท่ีมีคุณภาพ 
ไม่นอ้ยกวา่ประเภทละ 1 แห่ง    

0.5  

  - เขา้ประกวดระดบัจงัหวดั (0.2)  
  - เขา้ประกวดระดบัภาค (0.5)  
 1.8.7 มีศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ท่ีมีคุณภาพ 

ส่งผลใหช้มรม TO BE NUMBER ONE  
0.5  

  - เขา้ประกวดระดบัจงัหวดั (0.2)   
  - เขา้ประกวดระดบัภาค (0.5)  
 1.8.8 มีกิจกรรม  TO BE NUMBER ONE  เด่น ของอ าเภอท่ีประสบความส าเร็จ / 

ไดรั้บการยอมรับ / ยกยอ่ง  เชิดชู / ไดรั้บรางวลั ฯ 
0.5  

     1.9 ผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 3  
 1.9.1 จ านวนสมาชิก  TO BE NUMBER ONE ท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัปัญหายาเสพติด 

ในอ าเภอลดลง 
0.8  

 1.9.2 สมาชิก / แกนน า / เครือข่ายผูป้ฏิบติังาน / ชมรม   มีผลงาน / ไดรั้บรางวลั 
จากผลงาน TO BE NUMBER ONE 

0.8  

  - ระดบัจงัหวดั  (0.2)  
  - ภาค (0.5)  
  - ระดบัประเทศ (0.8)  
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
 1.9.3 สมาชิก / แกนน า / เครือข่ายผูป้ฏิบติังาน ไดรั้บโอกาสและประโยชน์ 

จากการเขา้ร่วมกิจกรรม  เช่น  
0.7  

  - ไดรั้บการพิจารณาให้เขา้ศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (ไม่ไดทุ้น) (0.4)   
  - ไดรั้บทุนการศึกษา / ไดเ้ขา้ท างาน (0.7)  
 1.9.4 สามารถน าแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ไปเป็นแนวทาง

พฒันาคุณภาพชีวิตและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงคข์องเยาวชน 
ในอ าเภอได ้

0.7  

2. ความต่อเน่ือง 4  

     2.1 มีแผนการด าเนินงาน 1  
 - 4 – 5 ปี (1)  
 - 2 – 3 ปี (0.8)  
 - 1 ปี (0.5)  
     2.2   มีการด าเนินงานตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE อยา่งต่อเน่ือง 1  
 - มากกวา่ 3 ปีข้ึนไป (1)  
 - ตั้งแต่ 1 – 3 ปี  (0.5)  
     2.3 สนบัสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และชุมชน  

เขา้ร่วมประกวด เพื่อคดัเลือกระดบัจงัหวดั ทุกปีต่อเน่ือง 
2 
 

 

 - ตั้งแต่ 3 ปี ข้ึนไป (2)  
 - 2 ปี (1)  
 - ไมต่่อเน่ืองทุกปี (0.5)  

3. การน าเสนอ 10  

      3.1 ผูน้ าเสนอ 5  
 3.1.1 เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของอ าเภอ / หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2.5  
  - น าทีมโดย  นายอ าเภอ  เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ของอ าเภอ  และหวัหนา้ส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2.5)  

  - น าทีมโดย  ปลดัอ าเภอ  เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ของอ าเภอ และหวัหนา้ส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1.5)  

  - น าทีมโดย เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของอ าเภอ 
และหวัหนา้ส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1)  

  - หวัหนา้ส่วนราชการ หรือผูแ้ทนอ่ืน (0.5)  
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
 3.1.2 น ้าเสียง บุคลิกภาพ ความมัน่ใจ น่าเช่ือถือ 0.5  
 3.1.3 เขา้ใจเน้ือหาท่ีน าเสนอ 1  
 3.1.4 เน้ือหาท่ีน าเสนอสอดคลอ้งกบัส่ือประกอบการน าเสนอ 1  
      3.2 ส่ือประกอบการน าเสนอ 4  
 3.2.1 รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ  ดึงดูดใจ สร้างสรรค ์ 1  
 3.2.2 รูปภาพ  เน้ือหา  ขอ้มูล  ประกอบการน าเสนอถูกตอ้ง  เช่ือถือได ้  

และตอ้งเป็นการด าเนินงานภายใตโ้ครงการ TO BE NUMBER ONE 
ไม่ใช่จากโครงการอ่ืน 

2  

 3.2.3 มีความพร้อมในการน าเสนอทั้งดา้น สคริปต ์ Fact sheet / ส่ือภาพ และเสียง 1  
      3.3 ใชเ้วลาและกติกาการน าเสนอตามท่ีโครงการก าหนด 1  

รวม 35  

ลงช่ือ............................................................ กรรมการ 
        (                                                       ) 
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เกณฑ์คะแนนความประทบัใจในการน าเสนอผลงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
คะแนนส่วนน้ี (5 คะแนน) จะน าไปรวมกบัคะแนนความประทบัใจในรอบในพื้นท่ี (5 คะแนน) แลว้หาร 2 
 1. ความประทบัใจทมีน าเสนอ  (เลือกให้คะแนนเพยีงข้อเดียว)  2.5  
 o น าทีมโดยนายอ าเภอ  และเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE  

      ของอ าเภอ 
2.5  

    o น าทีมโดยปลดัอ าเภอ  และเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE  
      ของอ าเภอ 

2  

 o น าทีมโดยเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของอ าเภอ   
      และหวัหนา้ส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1  

 o หวัหนา้ส่วนราชการอ่ืน หรือผูแ้ทนอ่ืน  0.5  
 2. ความประทบัใจเน้ือหา และรูปแบบการน าเสนอ  (ให้คะแนนครบทุกข้อ)   1.5  
 o สคริปต ์เรียงล าดบัความส าคญัตามคะแนนท่ีก าหนดในแต่ละระดบั 0.5  
 o รูปแบบ การน าเสนอกระชบั 0.5  
 o ขอ้มูลผลงานท่ีน าเสนอมีความชดัเจน 

     (ใช ้Fact Sheet หรือ Power Point ประกอบ) 
0.5  

 3. ความประทบัใจภาพรวม 1  

รวม 5  

 

ลงช่ือ............................................................ กรรมการ 
        (                                                       ) 


