
 

 

   เกณฑ์คะแนนการน าเสนอผลงานจังหวดั TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง รอบตัดสินระดับประเทศ  
จังหวดั      (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)    

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑.  การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ๗  
      ๑.๑ มีการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานโครงการ  ระดบัจงัหวดั / อ าเภอ / ชุมชน ๐.๕  
 - ชดัเจน เป็นรูปธรรม   

 - หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง   
      ๑.๒ มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุกระดบั  โดยก าหนดบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน ๐.๕  
      ๑.๓ แผนการด าเนินงานทุกระดบัในจงัหวดัครบตามยทุธศาสตร์หลกัของโครงการ ๑.๕  
 ๑.๓.๑ แผนงานระบุรายละเอียดกิจกรรม  วตัถุประสงค ์ ระยะเวลา  เป้าหมาย  

งบประมาณ  และผูรั้บผดิชอบชดัเจน 
๐.๔  

 ๑.๓.๒ แผนงาน/กิจกรรม  เช่น ๑.๑  
  - รณรงคโ์ดยการใชส่ื้อและกิจกรรมเพื่อสร้างกระแส  และรับสมคัร 

สมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 
๐.๑  

  - สนบัสนุนการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทั้งใน 
       สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชน  และหน่วยงานกระทรวงยติุธรรม 

๐.๑  

  - สนบัสนุนการจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครบทั้ง 
ในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และหน่วยงานกระทรวงยติุธรรม 

๐.๑  

  - มีส่วนร่วมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมของ   
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในจงัหวดั ๐.๑  
   - โครงการ TO BE NUMBER ONE ๐.๒  
     Dancercise ระดบัภาค / ประเทศ   
     มีสมาชิกถาวรนิตยสาร TO BE NUMBER ONE เป็นรายปีทุกปี   
     งานมหกรรมระดบัภาคและประเทศ   
     เขา้ร่วมอบรมฟ้ืนฟูจิตใจในค่ายใครติดยายกมือข้ึน   
     Idol  ระดบัภาค / ประเทศ   
  - พฒันาศกัยภาพสมาชิก / ชมรม   
  -  - การจดัอบรมแกนน าเยาวชน (จงัหวดัจดัเอง) ๐.๑  
  -  - การส่งสมาชิกเขา้ค่ายพฒันาฯ (โครงการจดั) 

 
๐.๑  



๒ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
  - การด าเนินงานตามโครงการใครติดยายกมือข้ึน   
   o จงัหวดัจดัค่ายบ าบดัและฟ้ืนฟูเอง ๐.๑  
   o มีระบบการคน้หาผูเ้สพ/ติดยาในสถานศึกษา  ชุมชน   

และสถานประกอบการ 
๐.๐๕  

   o มีระบบการส่งผูเ้สพ/ติดยา  เขา้บ าบดัรักษาฟ้ืนฟูในรูปแบบ 
จิตสังคมบ าบดั (เพื่อใหมี้มาตรฐานเดียวกนัในการประเมิน) 

๐.๐๕  

   o มีระบบติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ ๐.๐๕  
   o มีการจดัท ารายงานประจ าปี ๐.๐๕  
      ๑.๔ มีการประชุมหรือมอบนโยบาย/แผนงานให้หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

เพื่อทราบและปฏิบติั 
๐.๕  

      ๑.๕ สนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

๐.๕  

      ๑.๖ มีฐานขอ้มูลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดบัจงัหวดั ท่ีเป็นปัจจุบนั  
และเครือข่ายชมรม / สมาชิก ในจงัหวดัสามารถเขา้ถึงได ้

๐.๕  

      ๑.๗ การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ๐.๕  
 ๑.๗.๑ คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ทุกระดบัของจงัหวดั 

ใหค้วามส าคญัและเขา้ร่วมกิจกรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ 
๐.๒  

 ๑.๗.๒ หน่วยงานผูรั้บผดิชอบด าเนินงานมีแผนปฏิบติัการ  ระบุรายละเอียด 
กิจกรรม  วตัถุประสงค ์ ระยะเวลาด าเนินงาน   เป้าหมาย  งบประมาณ   
และผูรั้บผดิชอบชดัเจน 

๐.๒  

 ๑.๗.๓ มีระบบการเช่ือมโยง  ขอ้มูล  ข่าวสาร  ระหวา่งเครือข่ายชมรม 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

๐.๑  

      ๑.๘ ผลการด าเนินงาน ๑  
 ๑.๘.๑ มีระบบการเก็บขอ้มูลการรายงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE ของจงัหวดัทุกปี 
๐.๒  

 ๑.๘.๒ มีการด าเนินงานครบตามแผนท่ีวางไว ้ ๐.๒  
 ๑.๘.๓ สัดส่วนจ านวนสมาชิกกบักลุ่มเป้าหมายในจงัหวดั  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๕ ๐.๒  
 ๑.๘.๔ สัดส่วนจ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทเทียบกบั

เป้าหมายท่ีควรด าเนินการในจงัหวดั  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ 
๐.๑๕  

 ๑.๘.๕ สัดส่วนจ านวนศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 
เทียบกบัเป้าหมายท่ีควรด าเนินการในจงัหวดั  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๓๐ 

๐.๑๕  



๓ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
 ๑.๘.๖ กิจกรรมเด่นของจงัหวดัท่ีประสบความส าเร็จ / ไดรั้บการยอมรับ /  

ยกยอ่ง  เชิดชู / ไดรั้บรางวลั ฯ 
๐.๑  

     ๑.๙ ผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม ๑.๕  
 ๑.๙.๑ สามารถน าไปเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพและแกไ้ขปัญหา 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคข์องเยาวชนในจงัหวดัได ้
๐.๔  

 ๑.๙.๒ ปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมไม่พึงประสงคข์องเยาวชนสมาชิก 
ในจงัหวดัลดลง 

๐.๔  

 ๑.๙.๓ สมาชิก/แกนน า/เครือข่ายผูป้ฏิบติังาน มีผลงาน/ไดรั้บรางวลัระดบั 
เขต/ภาค/ประเทศ/นานาชาติ จากผลงาน TO BE NUMBER ONE 

๐.๓  

 ๑.๙.๔ สมาชิก/แกนน า/เครือข่ายผูป้ฏิบติังาน ไดรั้บโอกาส/ประโยชน์จากการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม  เช่น โอกาสในการศึกษาต่อ หรือ การท างาน 

๐.๔  

๒. ความต่อเน่ือง ๒  
      ๒.๑ ด าเนินงานตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE ไม่นอ้ยกวา่  ๘ ปี ๑.๕  
      ๒.๒ ส่งจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE เขา้ร่วมการประกวด 

ครบทุกประเภททุกปี 
๐.๕  

      ๒.๓ ส่งไม่ครบทุกปี ๐.๒  

๓. การพฒันา ๘  
        ๓.๑ ดา้นเครือข่าย ๓  
 ๓.๑.๑ เป็นวทิยากรถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้บัจงัหวดัอ่ืนๆ ๐.๕  
 ๓.๑.๒ เป็นแหล่งศึกษาดูงานของจงัหวดั/ชมรมจากจงัหวดัอ่ืนๆ ๐.๕  
 ๓.๑.๓ มีการบูรณาการการท างาน/ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ของเครือข่ายชมรมในจงัหวดั ๐.๕  
 ๓.๑.๔ มีการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายชมรม/สมาชิกในจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง ๐.๕  
 ๓.๑.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัจงัหวดั TO BE NUMBER ONE อ่ืนๆ 

และชมรม TO BE NUMBER ONE นอกจงัหวดั /ร่วมกบัเครือข่าย 
นอกจงัหวดัพฒันาศกัยภาพชมรม/สมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 

๑  

        ๓.๒ ดา้นนวตักรรม ๕  
 ๓.๒.๑ จ านวนนวตักรรมท่ีคิดใหม่  ท าใหม่  ไม่นอ้ยกวา่ ๒ เร่ือง ๑  



๔ 

 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
 ๓.๒.๒ การใชป้ระโยชน์ ๓  
  - ภายในจงัหวดั   
  o ส าหรับสมาชิก/ชมรม ๑  
  o หน่วยงาน/องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ๑  
  - ภายนอกจงัหวดั ๑  
 ๓.๒.๓ ผลจากการใชป้ระโยชน์จากนวตักรรม ๑  

๔. การน าเสนอ ๘  
      ๔.๑ ผูน้ าเสนอ ๒  
 ๔.๑.๑ เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของจงัหวดั/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ๐.๕  
 ๔.๑.๒ น ้าเสียง บุคลิกภาพ ความมัน่ใจ น่าเช่ือถือ ๐.๕  
 ๔.๑.๓ เขา้ใจเน้ือหาท่ีน าเสนอ ๐.๕  
 ๔.๑.๔ เน้ือหาท่ีน าเสนอสอดคลอ้งกบัส่ือประกอบการน าเสนอ ๐.๕  
      ๔.๒ ส่ือประกอบการน าเสนอ ๔  
 ๔.๒.๑ รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ  ดึงดูดใจ สร้างสรรค ์ ๑  
 ๔.๒.๒ รูปภาพ  เน้ือหา  ขอ้มูล  ประกอบการน าเสนอถูกตอ้ง  เช่ือถือได ้  

และตอ้งเป็นการด าเนินงานภายใตโ้ครงการ TO BE NUMBER ONE 
ไม่ใช่จากโครงการอ่ืน 

๒  

 ๔.๒.๓ มีความพร้อมในการน าเสนอทั้งดา้น สคริปต ์/ ส่ือภาพ และเสียง ๑  
      ๔.๓ ใชเ้วลาและกติกาการน าเสนอตามท่ีโครงการก าหนด ๒  

รวม ๒๕  



๕ 

 

เกณฑ์คะแนนความประทบัใจในการน าเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE  
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)    

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
คะแนนส่วนน้ี(๕ คะแนน)    จะน าไปรวมกบัคะแนนความประทบัใจในรอบในพื้นท่ี  (๕ คะแนน)    แลว้หาร ๒  
 ๑. ความประทบัใจ  ทมีน าเสนอ  (เลือกให้คะแนนเพยีงช่องเดียว)    
 o น าทีมโดยผูว้า่ราชการจงัหวดั  และ นพ.สสจ. ๒.๕  
    o น าทีมโดยรองผูว้า่ราชการจงัหวดั และ นพ.สสจ. ๒  
 o น าทีมโดย นพ.สสจ.และหวัหนา้ส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ๑  
 o อ่ืนๆ  ๐.๕  
 ๒. ความประทบัใจเน้ือหา และรูปแบบการน าเสนอ 

     (ให้คะแนนครบทุกช่อง)   
  

 o สคริปต ์ ๐.๕  
 o รูปแบบ และลีลาในการน าเสนอ ๐.๕  
 o ความมัน่ใจในขอ้มูลท่ีน าเสนอ ๐.๕  
 ๓.ความประทบัใจภาพรวม ๑  

รวม ๕  
 

 

 
 
 
 

 

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


