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เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE 85  
1.1 มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน

ระดับอำเภอที่เน้นการบูรณาการ ความร่วมมือ
ที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดในการ
ดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE 
1.1.1 มีการประชุมช้ีแจงและมอบนโยบาย แก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1.2 มีวาระการประชุมเรื่องการดำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในการ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัตกิารป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอำเภอ/
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตอำเภอเพื่อ
การกำกับติดตาม 
o ทุกเดือน 
o ทุก 2-3 เดือน 
o ทุก 4-6 เดือน 

- บันทึกข้อตกลง 
- สรุปรายงานการประชุมช้ีแจง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
1 
 

4 
 
 
 
 
 
 

(4) 
(3) 
(2) 

 
 
 

1.2 มีคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการระดับอำเภอ
ครอบคลมุทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยกำหนด
บทบาทหน้าท่ีชัดเจน 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับอำเภอ       
 

1  

1.3 มีแผนการดำเนินงาน ครบตาม 3 ยุทธศาสตร์
หลักของโครงการ 
1.3.1 มีแผนงานและแผนปฏบิัตกิารระดับ
อำเภอที่ระบรุายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ และ 
ผู้รับผิดชอบชัดเจน    

 
 
-แผนงานและแผนปฏิบตัิการ
ระดับอำเภอ 
 

 
 
3 

 

 1.3.2 มีการดำเนินงานในกิจกรรม ดังนี ้
1) รณรงค์โดยการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อสร้าง
กระแส และรบัสมคัรสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
      o ปีละ 1 ครั้ง 
      o มากกว่าปีละ 1 ครั้ง 
 2) รณรงค์โดยการใช้สื่อผ่านช่องทางต่องๆ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือ
จัดพิมพ์คู่มือแจกฯ ใช้สื่อตา่งๆ เชน่ เสียงตาม
สาย วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ social media 
แผ่นพับ ใบปลิว  
   -น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
   -มากกว่า 2 ช่องทาง 
3) สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสถานศึกษาและชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
อำเภอ อย่างน้อยประเภทละ 1 แห่ง 

 
-ภาพกิจกรรมการณรงค ์
 
 
 
- ตัวอย่างสื่อ 
- แผนการจัดเสียงตามสาย วิทยุ
ชุมชน 
  

 
3 
 

(1.5) 
(3) 
2 
 
 
 

(1) 
(2) 
 
2 

 



เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE (ต่อ)   
 4) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE 

NUMBER ONE ในสถานศึกษา ทีต่ั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
อำเภอ อย่างน้อย 1 แห่ง 
5.) มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการจดักิจกรรม 
 โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ
จังหวัด 
   o สนับสนุนการแข่งขัน Dancercise ระดับ
จังหวัด 
   o สมัครเป็นสมาชิกถาวรนิตยสาร TO BE 
NUMBER ONE 
      -ร้อยละ 100 ของตำบล 
      -ร้อยละ   90 ของตำบล 
      -≤ ร้อยละ 80 ของตำบล 
   o เข้าร่วมงานประกวดมหกรรมระดับจังหวดั  
 
   o เข้าร่วมหรือสนับสนุน การประกวด Idol     
 

-การเยี่ยมชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษา
และชุมชนพื้นที่เป้าหมาย 
-การเยี่ยมศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
 
-ข้อมูลจากการบันทึกในเว๊บไซด์ 
TO BE NUMBER ONE  
-ข้อมูลจากการบันทึกในเว๊บไซด์ 
TO BE NUMBER ONE 
มหาสารคาม 
 

 
 

-ภาพกิจกรรมเข้าร่วมงาน
ประกวดมหกรรมระดับจังหวัด  
-ส่งตัวแทนเข้าร่วมหรือสนับสนุน 
การประกวด Idol ระดับจังหวัด 

2 
 
 
 

 
 

2 
 
3 
 

(3) 
(2) 
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 6) พัฒนาศักยภาพสมาชิก/ชมรม 
  o จัดอบรมสมาชิกและแกนนำเยาวชน ระดับ
อำเภอ  
  o สนับสนุนใหส้มาชิกและแกนนำเข้าค่าย
พัฒนาฯระดบัจังหวัด 
  o จัดส่งเจ้าหน้าท่ี ไปศึกษาดูงานแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

-ภาพถ่าย/รายงานการจดัอบรม
สมาชิกและแกนนำเยาวชน 
ระดับอำเภอ/คา่ยพัฒนาฯระดับ
จังหวัด 

 
1 
 
1 
 
1 

 

 

 7) การดำเนินงานตามโครงการใครติดยายกมือ
ขึ้น 
 o มีระบบการค้นหาผู้เสพ/ติดยา จากชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในชุมชนและ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี  
 o มีระบบการส่งผู้เสพ / ติดยา เข้าบำบัดรักษา
ฟื้นฟูในรูปแบบจิตสังคมบำบัดในโรงพยาบาล 
เพื่อให้มีมาตรฐานเดยีวกันในการประเมิน 
 o มีการจดัค่ายฟื้นฟูจิตใจสมาชิกใครติดยายก
มือขึ้นระดับอำเภอ ตั้งแต่ 1 ครั้งข้ึนไป 
 o เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการใครติดยายก
มือขึ้นของจังหวัด  
 o มีการจดัเก็บ รวบรวมข้อมูล และตดิตาม
ประเมินผลความสำเร็จโครงการใครติดยายกมือ
ขึ้น ของชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
ชุมชนและสถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
 
 

 
 
-แนวปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ติด
ยา จากชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในชุมชนและสถานศึกษา  
-แนวปฏิบัติการส่งผู้เสพ / ตดิยา 
เข้าบำบัดรักษาฟื้นฟูในรูปแบบ
จิตสังคมบำบัดในโรงพยาบาล 
เพื่อให้มีมาตรฐานเดยีวกันในการ
ประเมิน 
-สรุปผลการจัดค่ายฟื้นฟูจิตใจ
สมาชิกใครตดิยายกมือขึ้นระดับ
อำเภอ  
-ระบบการจดัเก็บ รวบรวมข้อมลู 
ติดตามประเมินผลความสำเร็จ
โครงการใครติดยายกมือขึ้น 
 
 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 

 



เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE (ต่อ)   
1.4 มีการนิเทศ กำกับ หรือประชุมติดตาม

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
-สรุปรายงานการประชุม 
-แผนการนิเทศงาน 

1  

1.5 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้แก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับอำเภอ  

-แผนปฏิบัติการ 1 ปี ระดับ
อำเภอ 
 

5  

1.6 มีการจัดเก็บข้อมูลชมรมและสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE ระดับอำเภอ  
o ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
o สามารถตดิตามความเคลื่อนไหวและเข้าถึงได้ 
เช่น เว็บไซด์ ฯลฯ 
o สมาชิก TO BE NUMBER ONE สมัครด้วย
ตนเองผ่าน LINE OA TO BE NUMBER ONE
มหาสารคาม 

-รายงานในเว๊บไซด์ TO BE 
NUMBER ONE มหาสารคาม  

 
 
1 
 

0.5 
 

1.5 

 

1.7  การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในอำเภอ 
1.7.1 คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE 
ระดับอำเภอ ให้ความสำคัญ และเข้าร่วม
กิจกรรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเป็นที่ประจักษ ์
1.7.2 มีแผนปฏิบตัิการระดับอำเภอ ระบุ
รายละเอียด กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินงาน เป้าหมาย งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
     o หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
     o หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
1.7.3 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน
งบประมาณให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งดำเนินงาน 
1.7.4 มีศูนย์ประสานงาน TO BE NUMBER 
ONE ระดับอำเภอ เพื่อเก็บและเช่ือมโยงข้อมูล 
ข่าวสาร รวมทั้งประสานงานกับเครือข่ายใน
พื้นที่ และจังหวัด 

 
 
-การเข้าร่วมกิจกรรม/การ
ประชุมโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ของคณะ
กรรมการฯ 
-แผนปฏิบัติการ 1 ปี ระดับ
อำเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
-การเยี่ยมศูนย์ประสานงาน TO 
BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ 

 
 
2 
 
 
2 
 
 
 

(1) 
 

(1) 
 
1 
 
1 

 

1.8 ผลการดำเนินงาน  
1.8.1 การดำเนินงานครบเป็นไปตามช่วง
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน 
o ร้อยละ 90 
o ร้อยละ 80 
o ร้อยละ 70 
 
 
 
 

 
- สรุปการดำเนินงานตาม
แผนงาน 

 
3 
 

(3) 
(2) 
(1) 

 



เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE (ต่อ)   
 1.8.3 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ใน 

และชุมชน ท่ีมีคุณภาพ 
o สถานศึกษาอย่างน้อย 1 แห่ง เข้าประกวด
ระดับภาค 
o ชุมชนอย่างน้อยประเภทละ 1 แห่ง เข้า
ประกวดระดับจังหวัด 

-รายงานในเว๊บไซด์ TO BE 
NUMBER ONE มหาสารคาม 
-รายงานในเว๊บไซด์ TO BE 
NUMBER ONE มหาสารคาม  

6 
 

 (4) 
 

         (2) 

 

 1.8.4 มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ส่งผลให้ชมรม TO 
BE NUMBER ONE  
o อย่างน้อย 1 แห่ง เข้าประกวดระดับภาค 
o มากกว่า 1 แห่ง เข้าประกวดระดับจังหวัด 

-รายงานในเว๊บไซด์ TO BE 
NUMBER ONE มหาสารคาม  

2 
 
 

(2) 
(1) 

 

 1.8.5 มีกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เด่น 
ของอำเภอท่ีประสบความสำเร็จ/ได้รับการ
ยอมรับ/ยกย่อง เชิดชู / ไดร้ับรางวัล ฯ 
o ระดับจังหวัด 
o ระดับภาค  
o ระดับประเทศ/นานาชาต ิ

-ภาพกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE เด่น ของอำเภอ 

3 
 
 

(1) 
(2) 
(3) 

 

1.9 ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม    
 1.9.1 จำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในอำเภอ
ลดลง  

-รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 2  

 1.9.2 สมาชิก/แกนนำ/เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน /
ชมรมมผีลงาน ได้รับรางวัล จากผลงาน TO BE 
NUMBER ONE  
o ระดับจังหวัด  
o ระดับภาค  
o ระดับประเทศ/นานาชาต ิ

-ภาพถ่าย/เกียรติบตัร 3 
 
 

(1) 
(2) 
(3) 

 

 1.9.3 สมาชิก/แกนนำ/เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน 
ได้รับโอกาสและประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น  
o ไดร้ับการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อเป็นกรณี
พิเศษ (ไม่ได้ทุน)  
o ไดร้ับทุนการศึกษา/ได้เข้าทำงาน  

-ภาพถ่าย/เกียรติบตัร 2 
 
 

(1) 
 

(1) 

 

 1.9.4 สามารถนำแนวทางโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ไปเป็นแนวทางพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและแก้ไขปญัหาพฤติกรรมไมพ่ึงประสงค์
ของเยาวชน 
o ผลงานวิจยั/R2R  
   -ได้รับรางวัล 
   -ไม่ได้รับรางวัล 
 

-เกียรติบตัร/โลร่างวัล 6 
 
 
 
3 
(3) 
(1) 
 
 

 



เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE (ต่อ) 80  
1.10 o นวัตกรรม/ผลงานเด่น 

  -ได้รับรางวลั 
  -ไม่ไดร้ับรางวัล 

-ภาพถ่ายกิจกรรม 3 
(3) 
(1) 

 

1.10 การแสดงสัญลักษณ์ความเป็น อำเภอ TO BE 
NUMBER ONE  
o กำหนดเป็นวัน TO BE NUMBER ONE 
o ใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ในวันท่ี 
อำเภอกำหนด 

-ภาพถ่ายกิจกรรม 3 
 

(1) 
(2) 

 

2.ความต่อเนื่อง 15  
2.1 มีการดำเนินงานตามแนวทาง TO BE 

NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง 
- มากกว่า 3 ปีขึ้นไป  
- ตั้งแต่ 1 – 3 ปี  

-รายงานในเว๊บไซด์ TO BE 
NUMBER ONE มหาสารคาม 

6 
 

6 
3 

 

2.2 สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา และชุมชน เข้าร่วมประกวด เพื่อ
คัดเลือกระดับจังหวัด ทุกปีต่อเนือ่ง  
- ตั้งแต่ 3 ปี ข้ึนไป  
- น้อยกว่า 3 ปี  

-รายงานในเว๊บไซด์ TO BE 
NUMBER ONE มหาสารคาม 
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2.3 มีแผนงานในอนาคต 
- ระยะสั้น ( 1 – 2 ปี)  
- ระยะยาว (3 – 5 ปี)  
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 ผลรวมคะแนน 100  
 

 

 


