เกณฑ์ การให้ คะแนนผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับทอง ในพื้นที่
จังหวัด
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
เกณฑ์ การให้ คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้

การปฏิบัติงานจริง

9

1.มีผรู ้ ับผิดชอบการดาเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด /
อาเภอ / ชุมชน ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
(1 คะแนน)
2.มีการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และ
แผนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE
ชัดเจน (1.5 คะแนน)

0.3

1.1 มีคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงาน
ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
1.2 มีโครงสร้าง และกาหนดบทบาทหน้าที่ชดั เจน
1.3 มีสถานที่ต้ งั ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.1 มีแผนการปฏิบตั ิงานที่ระบุรายละเอียด
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้ าหมาย
งบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบชัดเจน
2.2 มีวสิ ัยทัศน์ เป้าประสงค์การดาเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ชดั เจน
- การกาหนดเป็ นวาระของจังหวัด
- กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
- MOU ระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิ่น
2.3 กาหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE
เป็ นตัวชี้ วดั ของจังหวัด
3. มีการดาเนินงานโดยการบูรณาการ
3.1 ทุกหน่วยงานมีแผนและระบุรายละเอียด
ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ที่เกี่ยวข้อง (1 คะแนน)
เป้าหมาย ผูร้ ับผิดชอบ และงบประมาณ
ในการดาเนินงานที่ชดั เจน
3.2 จังหวัดจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินงาน
4. มีการแปลงนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
4.1 มีการประชุมชี้แจงและมอบนโยบาย
(1 คะแนน)
4.2 นานโยบายไปปฏิบตั ิ โดยบรรจุเข้าในแผน
ของหน่วยงาน
5. มีฐานข้อมูลสมาชิก / ชมรม / ศูนย์เพื่อนใจ 5.1 ฐานข้อมูลเป็ นปัจจุบนั
TO BE NUMBER ONE (1.5 คะแนน) 5.2 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้
เช่น เว็บไซด์ ฯลฯ

0.5
0.2
0.5

0.5
(0.2)
(0.2)
(0.1)
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.4
0.4

2
กิจกรรม

6. ผลการดาเนินงาน (3 คะแนน)

เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
5.3 จานวนสมาชิกกลุ่มเป้ าหมายในจังหวัด
0.5
- ร้อยละ 80 ขึ้นไป (0.5)
- น้อยกว่าร้อยละ 80 (0.2)
5.4 มีการรายงานผลข้อมูลประจาปี ต่อโครงการหลัก
0.2
6.1 มีการรายงานผล
0.5
6.2 มีการติดตามประเมินผล
0.5
6.3 มีการดาเนินงานครบตามแผน
1
- มากกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป (1)
- ร้อยละ 70 - 85 (0.7)
- น้อยกว่าร้อยละ 70 (0.5)
6.4 จานวนชมรม / ศูนย์เพื่อนใจ TO BE
1
NUMBER ONE
- มีชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE อย่างน้อยอาเภอละ
2 แห่ง ครบทุกอาเภอ (1)
- มีชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE อย่างน้อยอาเภอละ
1 แห่ง ครบทุกอาเภอ (0.5)
- มีชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ไม่ครบทุกอาเภอ (0.3)

การดาเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
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1. มีแผน / กิจกรรมการดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE
NUMBER ONE ที่ชดั เจนและต่อเนื่ อง
(8 คะแนน)

1

1.1 รณรงค์จดั กิจกรรมเพื่อสร้างกระแสและ
รับสมัครสมาชิก ปี ละ 2 ครั้ง
1.2 รณรงค์โดยการใช้สื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ หรื อจัดพิมพ์คู่มือแจกฯ
อย่างน้อย 2 ช่องทาง
1.3 สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE
- ในสถานศึกษา
- สถานประกอบการ
- ชุมชน
- สถานพินิจ
- เรื อนจาหรื อทัณฑสถาน

1

1.5
(0.3)
(0.3)
(0.3)
(0.3)
(0.3)

3
กิจกรรม

2. สัญลักษณ์ (1 คะแนน)

เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
1.4 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE
1.2
NUMBER ONE
- ในสถานศึกษา
(0.3)
- สถานประกอบการ
(0.3)
- สถานพินิจ
(0.3)
- เรื อนจาหรื อทัณฑสถาน
(0.3)
1.5 มีส่วนร่ วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
0.3
ของชมรม TO BE NUMBER ONE
ทุกประเภทในจังหวัด
1.6 พัฒนาศักยภาพสมาชิก / ชมรม
0.5
- จัดอบรมแกนนาเยาวชน (จังหวัดจัดเอง)
(0.25)
- ส่ งสมาชิกเข้าค่ายพัฒนา ฯ (โครงการจัด)
(0.25)
1.7 การดาเนินงานตามโครงการใครติดยา
2.5
ยกมือขึ้น
(0.3)
- จังหวัดจัดค่ายบาบัดและฟื้ นฟูเอง
(0.6)
- มีระบบการค้นหาผูเ้ สพ / ติดยา ในสถานศึกษา
ชุมชน และสถานประกอบการ
(0.6)
- มีระบบการส่ งผูเ้ สพ / ติดยา เข้าบาบัด
รักษาฟื้ นฟูในรู ปแบบจิตสังคมบาบัด
(เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันในการประเมิน)
- มีระบบติดตามและประเมินผล
(0.5)
ความสาเร็ จของโครงการ
- มีการจัดทารายงานประจาปี
(0.5)
2.1 การแสดงสัญลักษณ์ความเป็ นจังหวัด
TO BE NUMBER ONE เช่น
- กาหนดเป็ นวัน TO BE NUMBER ONE
- ใส่ เสื้ อ TO BE NUMBER ONE
ในวันที่จงั หวัดกาหนด

1
(0.5)
(0.5)

4
กิจกรรม

เกณฑ์ การให้ คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้

ความต่ อเนื่อง
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1. ระยะเวลาในการดาเนินงาน (1 คะแนน) 1.1
1.2
2. มีวสิ ัยทัศน์ / เป้าประสงค์ / แผนงาน
2.1
ในอนาคต (1 คะแนน)

1

มากกว่า 5 ปี (1)
น้อยกว่า 5 ปี (0.5)
มีการกาหนดแผนงาน วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายของจังหวัด
- ระยะสั้น
- ระยะยาว
3. มีขอ้ มูลผลงานประจาปี ของแต่ละ
3.1 ยุทธศาสตร์การรณรงค์สร้างกระแส
ยุทธศาสตร์ ให้เห็นความต่อเนื่ อง ยัง่ ยืน
TO BE NUMBER ONE
(3.5 คะแนน)
3.2 ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้างภูมิคุม้ กัน
ทางจิตใจ
- การพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
- จัดค่ายแกนนาโดยจังหวัด
- ส่ งสมาชิกเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพของ
โครงการหลักเพื่อสร้างแกนนา
3.3 ยุทธศาสตร์ การสร้างและพัฒนาเครื อข่าย
ด้านการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติด
- อบรมเจ้าหน้าที่
- ส่ งไปดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
- สนับสนุนด้านกาลังใจแก่ผป
ู ้ ฏิบตั ิงาน
อย่างเป็ นรู ปธรรม
- การจัดอบรมแกนนา (จังหวัดจัดเอง)
- ส่ งสมาชิกเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพ
(โครงการจัด)
4. ผลการดาเนินงาน (3.5 คะแนน)
4.1 ร้อยละของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
- ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (1)
- ร้อยละ 4 - 9 (0.8)
- ร้อยละ 1 - 3 (0.5)
4.2 ร้อยละของชมรมแต่ละประเภทที่เพิ่มขึ้น
- ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (1.25)
- ร้อยละ 4 - 9 (1)
- ร้อยละ 1 - 3 (0.5)

1
(0.5)
(0.5)
0.75
1.25
(0.4)
(0.5)
(0.35)
1.5
(0.3)
(0.3)
(0.3)
(0.3)
(0.3)
1

1.25

5
กิจกรรม

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4.3 ร้อยละของศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา /
สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้น
- ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (1.25)
- ร้อยละ 4 - 9 (1)
- ร้อยละ 1 - 3 (0.5)

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
1.25

มีการพัฒนา

13

1. ด้านเครื อข่าย

5

1.1 สามารถเป็ นวิทยากร / ถ่ายทอด
องค์ความรู ้ให้กบั จังหวัดอื่น
(1 คะแนน)
1.2 สามารถเชื่อมโยง / บูรณาการ
การทางานและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กับเครื อข่ายชมรมในจังหวัด
(2 คะแนน)

1.3 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เครื อข่าย
ชมรมภายนอกจังหวัด (2 คะแนน)

- ตั้งแต่ 10 ครั้งขึ้นไป / ปี (1)
- 5 - 9 ครั้ง / ปี (0.8)
- 1 - 4 ครั้ง / ปี (0.5)
- มีแผน / การดาเนิ นการบูรณาการการทางาน

และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับเครื อข่ายชมรม
ในจังหวัด มากกว่า 2 ครั้ง / ปี (2)
- มีแผน/การดาเนินการบูรณาการการทางาน
และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับเครื อข่ายชมรม
ในจังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี (1)
- มีแผน / ดาเนิ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กับเครื อข่ายชมรมภายนอกจังหวัด
มากกว่า 1 ครั้ง / ปี (2)
- มีแผน / ดาเนิ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กับเครื อข่ายชมรมภายนอกจังหวัด
อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี (1)

6
กิจกรรม
2. ด้านนวัตกรรม
2.1มีนวัตกรรม หมายถึง กิจกรรม
หรื อการดาเนินงานที่คิดขึ้นใหม่
ทาขึ้นใหม่ แตกต่างจากเดิม
หรื อพัฒนาจากเดิม ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสมาชิก / ชมรม
และสังคมโดยรวม

เกณฑ์ การให้ คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้

8
- จานวนนวัตกรรม

4

o ตั้งแต่ 3 นวัตกรรมขึ้นไป (4)
o 2 นวัตกรรม (3)
o 1 นวัตกรรม (2)
- การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

4

o สามารถขยายไปยังเครื อข่ายภายนอกได้ (4)
o ภายในชมรมเท่านั้น (2)

รวม

40

หมายเหตุ : สาหรับองค์ ความรู้ ถือเป็ นข้ อดีของจังหวัดระดับทอง เก็บไว้ให้ คะแนนเพิ่ม
กรณีมีการเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ
เกณฑ์ การให้ คะแนน

คะแนนความประทับใจต่ อการนาเสนอ
1. คณะผู้นาเสนอผลงานในพื้นที่
(เลือกให้ คะแนนเพียงข้ อเดียว)

5

o ครบทั้งคณะตามคาสั่ง
o มีผแู ้ ทนเป็ นบางส่ วน
o มีผแู ้ ทนทั้งหมด

2. ผู้นาทีมเสนอผลงาน
(เลือกให้ คะแนนเพียงข้ อเดียว)

o ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
o รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
o นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
o ผูแ้ ทน

3. ความพร้ อมในการนาเสนอและ
ความประทับใจของกรรมการ
(ให้ คะแนนครบทุกข้ อ)

คะแนนเต็ม

o สคริ ปต์ดี เนื้อหาครบถ้วน
o อยูใ่ นเวลาที่กาหนด
o เสี ยง / ภาพ / อุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสม
o สถานที่ / บรรยากาศโดยรวมดี

รวม

1
0.5
0.2
1
0.5
0.3
0.2
0.75
0.75
0.75
0.75

5

* คะแนนข้ อนีน้ าไปรวมคะแนนระดับประเทศจะอยู่ใน 60 คะแนน
ลงชื่ อ............................................................ กรรมการ
(
)

คะแนนทีไ่ ด้

