
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับดีเด่น  ในพืน้ที่ 
ชมรม      จังหวดั     (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

การปฏบิัติงานจริง 20  

1.  สถานภาพของชมรม   2  

      1.1  มีค  าสั่งจดัตั้งชมรมและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม มีองคป์ระกอบ / ฝ่ายครบถว้น 
             มีผูมี้อ  านาจลงนามค าสั่งแต่งตั้ง  เช่ือถือได ้ เป็นปัจจุบนั 

0.3  

      1.2  ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งใหก้ารยอมรับและสนบัสนุนงบประมาณ, สถานท่ีตั้ง,  
             บุคลากร, วสัดุ, อุปกรณ์ ฯลฯ 

0.5  

      1.3  มีสถานท่ีปฏิบติังานชดัเจน 0.9  
             1.3.1    มีมีหอ้งปฏิบติังานพร้อมครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น (0.3)  
             1.3.2 หอ้งชมรมแยกเป็นสัดส่วน และมีขนาดท่ีเอ้ือต่อการท างาน (0.3)  
             1.3.3 มีป้ายช่ือชมรม สัญลกัษณ์และค าขวญั ท่ีถูกตอ้ง (0.3)  
      1.4 ท่ีตั้งชมรมมีความเหมาะสมเห็นไดง่้าย  สามารถติดต่อประสานงานไดส้ะดวก 
            และง่ายต่อการเขา้ถึงบริการของสมาชิก 

0.3  

2. สถานภาพสมาชิกชมรม 1.5  

      2.1 ขอ้มูล  และหลกัฐานการรับสมคัรสมาชิก  เช่น ใบสมคัรซ่ึงมีรูปถ่ายและประวติั 0.5  
      2.2 มีทะเบียนขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัสมาชิกท่ีสามารถตรวจสอบได ้ 0.5  
      2.3 มีจ  านวนสมาชิกเม่ือเทียบกบักลุ่มเป้าหมายของชมรมแต่ละประเภท   
            ร้อยละ 70 ถือวา่ดี   ร้อยละ 80 ดีมาก    ร้อยละ 90 ข้ึนไปดีเยีย่ม   
            และร้อยละ 100  ดีเลิศ  

0.5  

3.  แผนปฏิบติังานของชมรม    3.5  

      3.1 มีแผนปฏิบติังานประจ าเดือน / ปี 1  
      3.2 มีแผนสมบูรณ์ครบถว้นสอดคลอ้งตามยทุธศาสตร์ของโครงการ TO BE  
            NUMBER ONE 

2  

              3.2.1 กิจกรรม / วตัถุประสงค ์ (0.4)  
              3.2.2  ระยะเวลาการด าเนินงาน (0.4)  
              3.2.3  กลุ่มเป้าหมาย (0.4)  
              3.2.4 ผูรั้บผดิชอบ (0.4)  
              3.2.5  งบประมาณ (0.4)  
      3.3 คณะกรรมการและสมาชิกมีส่วนร่วมในการจดัท าแผน 0.5  
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
4.  การด าเนินงานตามหลกั 3 ก.    7  

      4.1 กรรมการ 1.5  
              4.1.1   มีการคดัเลือกหรือสรรหากรรมการแต่ละฝ่ายอยา่งเหมาะสม (0.3)  
              4.1.2 มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน (0.4)  
              4.1.3 มีการประชุมสม ่าเสมอไม่นอ้ยกวา่ปีละ 6 คร้ัง (0.4)  
              4.1.4 มีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้บงัคบัส าหรับกรรมการ  เช่น  การประชุม (0.4)  
 ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3  เป็นตน้   
        4.2 กองทุน 1.5  
              4.2.1 สามารถใหข้อ้มูลท่ีมาของกองทุน (0.5)  
              4.2.2 มีบญัชีกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE โดยเฉพาะ (0.3)  
              4.2.3 มีบญัชีรายรับ-รายจ่าย  เป็นปัจจุบนั (0.3)  
              4.2.4 มีระเบียบการเบิก-จ่ายท่ีชดัเจน (0.4)  
        4.3 กิจกรรม 4  
              4.3.1 จ านวนและประเภทกิจกรรมเหมาะสม  และเพียงพอต่อความตอ้งการ 

เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก 
(0.75)  

              4.3.2 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

(0.5)  

              4.3.3 จดักิจกรรมเฉพาะ ส าหรับสมาชิกในชมรมเท่านั้น (0.5)  
              4.3.4 สามารถจดักิจกรรมสนบัสนุนหรือร่วมกบัเครือข่ายดว้ย (0.5)  
              4.3.5 ประเภทกิจกรรมหลากหลาย  ส่วนใหญ่เกิดจากความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรค ์ ความตอ้งการของแกนน าหรือสมาชิก 
(0.5)  

              4.3.6 สมาชิกมีความพึงพอใจในกิจกรรม  โดยพิจารณาจากผลสรุป 
การประเมินความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

(0.75)  

              4.3.7 มีการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนกิจกรรมเพื่อการพฒันาให้ทนัสมยั 
โดยยดึความตอ้งการ และความสนใจของสมาชิกเป็นหลกั 
 

(0.5)  
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
5.  ส่ือและสัญลกัษณ์โครงการ 1  

      5.1 จ านวนสมาชิกชมรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  รู้จกัส่ือและสัญลกัษณ์ของโครงการ 
ต่อไปน้ี  เช่น  เขม็กลดั , สัญลกัษณ์ศูนยเ์พื่อนใจ TO  BE NUMBER ONE ,  
เส้ือ TO BE NUMBER ONE , นิตยสาร TO BE NUMBER ONE , รายการ
โทรทศัน์  TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางช่อง NBT , รายการวทิย ุ 
TO BE NUMBER ONE VARIETY ทาง FM. 105 MHz.  และสีประจ าโครงการ 
เป็นตน้ 

0.5  

      5.2 จ านวนสมาชิกชมรม ร้อยละ 70 ข้ึนไป  มีความรู้และเขา้ใจขอ้มูลท่ีส าคญัของ
โครงการ  เช่น  ช่ือโครงการท่ีถูกตอ้ง  ค าขวญั  วตัถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมายหลกั
แนวทางการด าเนินโครงการ  ยทุธศาสตร์  ความแตกต่างของชมรมกบัศูนยเ์พื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE   กรรมการชมรมกบัแกนน าศูนยฯ์   เป็นตน้ 

0.5  

6.  กิจกรรม “ใครติดยายกมือข้ึน”  เป็นส่วนส าคญัของการด าเนินงานโครงการ  
      TO BE NUMBER ONE 

1 
 

 

      6.1 มีกิจกรรมหรือนโยบายในการด าเนินกิจกรรม “ใครติดยายกมือข้ึน” 0.2  
      6.2 มีการคดักรองสมาชิกใครติดยายกมือข้ึน / เปิดโอกาสใหแ้สดงตน 

เพื่อเขา้การบ าบดัโดยสมคัรใจ 
0.2  

      6.3 มีการประสานส่งต่อ เพื่อเขา้รับการบ าบดัรักษา 0.2  
      6.4 มีการใหค้วามช่วยเหลือ ระหวา่งบ าบดัและหลงับ าบดั เช่น ใหศึ้กษาต่อ  หรือ 

ท างานต่อตามปกติ 
0.2  

      6.5 รับสมาชิก ใครติดยายกมือข้ึน เขา้ศึกษาหรือท างานในหน่วยงาน 0.2  
7.  ผลการด าเนินงาน 3  

      7.1 มีผลงานท่ีแสดงใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมวา่มีประโยชน์ต่อสมาชิกชมรม  เช่น   
สมาชิกมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  สมาชิกมีพฤติกรรมท่ีดี / สมาชิกไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

0.6  

      7.2 สมาชิกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  มีความพึงพอใจ (จากรายงานผลความพึงพอใจ) 0.6  
      7.3 ชมรมและสมาชิก ไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชย  จากองคก์ร / หน่วยงานต่างๆ 

เช่น ไดรั้บรางวลั  เกียรติบตัร ไดรั้บโอกาสทางการศึกษา  การท างาน  ฯลฯ 
0.6  

      7.4 มีการน าผลงานไปเผยแพร่หรือขยายผลเพื่อใชป้ระโยชน์  เช่น  หน่วยงานภายนอก
มาศึกษาดูงาน   น าผลงานไปจดัแสดงในระดบัอ าเภอ / จงัหวดั  และเครือข่าย 
นอกจงัหวดั  เป็นตน้ 

0.6  

      7.5 มีรายงานสรุปผลประจ าเดือน / ปี  ครบถว้น  ชดัเจน  เช่ือถือได ้ 0.6  
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
8. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 1  

      8.1 มีรายงานสรุปปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปรับปรุงการด าเนินงาน 
ของชมรมเป็นรายเดือน / หกเดือน และหรือ รายปี 

0.5  

      8.2 มีการน าผลสรุปไปใชป้ระโยชน์  ส าหรับการพฒันาชมรมอยา่งสม ่าเสมอ 0.5  

การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE 20  

1. การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 15  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 มีกิจกรรมการรณรงคแ์ละสร้างกระแสนิยมฯ   
         1. การรณรงคห์าสมาชิก 0.5  
         2. การจดัท าส่ือของชมรมภายใต ้ LOGO TO BE NUMBER ONE 0.5  
         3. การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ 1  
         4. การติดตามงานและเขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการ TO BE NUMBER ONE

ระดบัประเทศทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้น 
1  

         5. รณรงคใ์ชส่ื้อและสัญลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งของโครงการใหแ้พร่หลายมากข้ึน   
เช่น  ร้องเพลง  ติดเขม็กลดั  ใส่เส้ือ TO BE NUMBER ONE   เป็นตน้ 

1  

         6. เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์อ่ืนๆ ในชุมชนและสังคมในนามสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE  เพื่อสร้างผลงานและภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัโครงการ 

1  

         7. มีกิจกรรมรณรงคร่์วมกบัชมรมเครือข่ายอยา่งสม ่าเสมอ 1  

        ยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใจใหแ้ก่เยาวชน  เช่น   
         1. การจดัค่ายพฒันาแกนน าชมรมหรือแกนน าศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 0.5  
         2. การจดักิจกรรมส าหรับสมาชิก / แกนน าเพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใจ 0.75  
         3. มีบริการใหค้  าปรึกษาโดยแกนน าท่ีผา่นการอบรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก 0.5  
         4. การจดักิจกรรมกลุ่ม  เพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์  ส าหรับสมาชิก 

อยา่งสม ่าเสมอ (ไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 3 คร้ัง) 
หมายเหตุ : เฉพาะส านกังานคุมประพฤติ (ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง) 

0.5  

         5. กิจกรรมสร้างสรรคเ์พื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 0.75  
         6. การด าเนินงานศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ภายใตเ้กณฑต่์อไปน้ี 2  
 - สถานท่ีตั้งเหมาะสม  (มองเห็นไดง่้าย, สะดวกต่อการใชบ้ริการ) (0.3)  
 - มีพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อการใหบ้ริการ (0.2)  
 - ด าเนินกิจกรรมตามแนวคิด  ปรับทุกข ์ สร้างสุข  แกปั้ญหา  พฒันา EQ 

   อยา่งครบถว้น 
(0.3)  

 - มีผูจ้ดัการศูนยฯ์ และแกนน าอาสาสมคัรประจ าศูนยฯ์ ท่ีผา่นการอบรม 
   หรือไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากรุ่นพี่ / เจา้หนา้ท่ี 

(0.3)  
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
 - มีตารางปฏิบติังานของแกนน าอาสาสมคัรประจ าศูนยฯ์  และการให้บริการศูนยฯ์ 

เป็นรายเดือน 
(0.3)  

 - มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจ าเป็นตามความเหมาะสม (0.2)  
 - มีการบนัทึกขอ้มูลสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการเป็นรายวนัและจดัท ารายงาน 

สรุปเป็นรายเดือนและรายปีเพื่อใชป้ระโยชน์ 
(0.2)  

 - มีการประชุมแกนน าศูนยฯ์ และจดัท าสรุปรายงานไวเ้ป็นหลกัฐาน 
เพื่อใชป้ระโยชน์ 

(0.2)  

หมายเหตุ :  1) ประเภทชุมชน  ส านกังานคุมประพฤติ   และสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก 
และเยาวชนท่ีไม่มีสถานแรกรับ ไม่ตอ้งประเมินขอ้ 6 การด าเนินงาน 
ศูนยเ์พื่อนใจ ให้น าคะแนนขอ้ 6 ไปเพิ่มเติมในขอ้ 1 - 5 

  

                   2) ในกรณีมีการด าเนินงานศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ให ้
พิจารณาเป็นกิจกรรมเด่นของยทุธศาสตร์ท่ี 2 และใหค้ะแนนขอ้ 6 ได ้

  

                   3) ประเภทสถานศึกษา  สถานประกอบการ  เรือนจ า/ทณัฑสถาน   
และสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนท่ีมีสถานแรกรับ  
ตอ้งประเมินขอ้ 6 ทุกแห่ง  เพราะเป็นเกณฑช้ี์วดั 

  

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 มีการสร้างและพฒันาเครือข่ายเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   
         1. สนบัสนุนการด าเนินงานของชมรมเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิมใหเ้ขม้แขง็  โดยเฉพาะ 

เร่ืองการถ่ายทอดความรู้  เทคนิค  และประสบการณ์ในการท างาน TO BE  
NUMBER ONE สู่สมาชิกและเครือข่าย 

2  

         2. สร้างเครือข่ายข้ึนใหม่  หรือช่วยพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่เครือข่ายเดิม 2  
 - ท าใหเ้กิดชมรมใหม่  ไม่นอ้ยกวา่ 5 ชมรม (1.25)  
 - สนบัสนุนเครือข่ายชมรมเดิมใหส้ามารถเป็นตวัแทนจงัหวดัเขา้ประกวด 

   ในระดบัภาคได ้
หมายเหตุ : ประเภทส านกังานคุมประพฤติ  ไม่ตอ้งประเมินขอ้ 2 – ท  าใหเ้กิด            
                   ชมรมใหม่  ไม่นอ้ยกวา่ 5 ชมรม  ใหน้ าคะแนนส่วนน้ี ไปเพิ่มในขอ้ 1 แทน 

(0.75)  

2. การบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 5  

      2.1 มีค  าสั่งแต่งตั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง  ทั้งในและนอกองคก์รร่วมเป็นท่ีปรึกษา หรือ กรรมการ 
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของชมรมให้เขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

1.5  

      2.2 หน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งให้การสนบัสนุน  และเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดว้ยความเขา้ใจ และสมคัรใจ  เพราะเห็นถึงประโยชน์และความคุม้ค่า 

2  

      2.3 หน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีใหค้วามร่วมมือ  มาจากหลายภาคส่วน 
ทั้งภาคประชาชน  ภาคเอกชน  และภาครัฐ (ครอบคลุมทุกหน่วยงาน) 

1.5  
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มคีวามต่อเน่ือง 10  

1.  มีการรณรงครั์บสมคัรสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 1  
2. มีแผนพฒันาชมรม  ระยะสั้น  และระยะยาวท่ีแสดงใหเ้ห็นความต่อเน่ือง 1  
3. กรรมการชมรม  มีการปรับเปล่ียนตามวาระ  หรือตามความเหมาะสม 1  
4. กองทุน  หรือบญัชีชมรมมีความเคล่ือนไหว  ทั้งรายรับ  รายจ่าย 1  
5. ชมรมมีการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอตามแผนท่ีวางไว ้ 1  
6. มีการปรับกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความตอ้งการของสมาชิกตลอดเวลา 1  
7. มีการตรวจสอบ  และพฒันาระบบขอ้มูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบนั  และทนัสมยัทุกปี 1  
8. มีการวางแผน  และด าเนินการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้ง 

เพื่อสร้างและพฒันาคนรุ่นใหม่ ต่อๆไป 
1  

9. มีการวางแผนหรือเตรียมการ  เพื่อสร้างและพฒันาเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง 1  
10. มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาชมรมอยา่งต่อเน่ือง  เช่น  การศึกษาดูงาน  การจดัอบรม    

และส่งแกนน า / สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการระดบัประเทศ 
1  

รวม 50  
หมายเหตุ  :  ส าหรับเครือข่าย  นวตักรรม  และองค์ความรู้  ถือเป็นข้อดีของชมรมดีเด่น    
                     เกบ็ไว้ให้คะแนนเพิม่กรณมีีการเปรียบเทยีบกบัชมรมอ่ืนๆ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

คะแนนความประทบัใจต่อการให้ข้อมูล 5  
1.  ผู้น าทมีให้ข้อมูล   1.5  

 o ประธานชมรม และเลขานุการชมรม  หรือ  
ประธานชมรม และผูจ้ดัการศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

1.5  

 o ประธานชมรม และกรรมการชมรม  หรือ 
ประธานชมรม และอาสาสมคัรศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

0.8  

 o รองประธานชมรม  และเลขานุการชมรม  หรือ 
รองประธานชมรม และผูจ้ดัการศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

0.5  

 o กรรมการชมรมหรืออาสาสมคัรศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 0.3  
2.  การให้ข้อมูลและแสดงหลักฐานประกอบ   2.5  

 o มีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ แสดงขอ้มูลใหก้รรมการตรวจสอบ   
ครบถว้นและถูกตอ้ง   

1.5  

 o ผูช้ี้แจงมีความรู้ ความเขา้ใจ 1  

3. อ่ืนๆ 1  

รวม 5  

* คะแนนข้อนีน้ าไปรวมคะแนนระดับประเทศจะอยู่ใน  50  คะแนน 

 

ลงช่ือ............................................................ กรรมการ 

          (                                                       ) 


