เกณฑ์ คะแนนการนาเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
ประเภทต้ นแบบระดับยอดเพชร
จังหวัด
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เกณฑ์ การให้ คะแนน

1. การดาเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.1 มีการกาหนดนโยบายในการดาเนินงานโครงการ ระดับจังหวัด / อาเภอ / ชุมชน
- ชัดเจน เป็ นรู ปธรรม
- หน่วยงาน / ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
1.2 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุกระดับ โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ชดั เจน
1.3 แผนการดาเนินงานทุกระดับในจังหวัดครบตามยุทธศาสตร์ หลักของโครงการ
1.3.1 แผนงานระบุรายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย
งบประมาณ และผูร้ ับผิดชอบชัดเจน
1.3.2 แผนงาน / กิจกรรม เช่น
- รณรงค์โดยการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อสร้างกระแส และรับสมัคร
สมาชิกอย่างต่อเนื่ อง
- สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุ มชน และหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม
- สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครบทั้ง
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม
- มีส่วนร่ วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
o ชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัด
o โครงการ TO BE NUMBER ONE
 Dancercise ระดับภาค / ประเทศ
 มีสมาชิกถาวรนิตยสาร TO BE NUMBER ONE เป็ นรายปี ทุกปี
 งานมหกรรมระดับภาคและประเทศ
 เข้าร่ วมอบรมฟื้ นฟูจิตใจในค่ายใครติดยายกมือขึ้น
 Idol ระดับภาค / ประเทศ
- พัฒนาศักยภาพสมาชิก / ชมรม
o -การจัดอบรมแกนนาเยาวชน (จังหวัดจัดเอง)
o -การส่ งสมาชิกเข้าค่ายพัฒนาฯ (โครงการจัด)
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
- การดาเนินงานตามโครงการใครติดยายกมือขึ้น
o จังหวัดจัดค่ายบาบัดและฟื้ นฟูเอง
o มีระบบการค้นหาผูเ้ สพ / ติดยาในสถานศึกษา ชุมชน
และสถานประกอบการ
o มีระบบการส่ งผูเ้ สพ / ติดยา เข้าบาบัดรักษาฟื้ นฟูในรู ปแบบ
จิตสังคมบาบัด(เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันในการประเมิน)
o มีระบบติดตามและประเมินผลความสาเร็ จของโครงการ
o มีการจัดทารายงานประจาปี
มีการประชุมหรื อมอบนโยบาย / แผนงานให้หน่วยงาน / ผูเ้ กี่ยวข้อง
เพื่อทราบและปฏิบตั ิ
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีฐานข้อมูลการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ที่เป็ นปัจจุบนั
และเครื อข่ายชมรม / สมาชิก ในจังหวัดสามารถเข้าถึงได้
การบูรณาการความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
1.7.1 คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ทุกระดับของจังหวัด
ให้ความสาคัญและเข้าร่ วมกิจกรรมในส่ วนที่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ
1.7.2 หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นงานมีแผนปฏิบตั ิการ ระบุรายละเอียด
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดาเนินงาน เป้าหมาย งบประมาณ
และผูร้ ับผิดชอบชัดเจน
1.7.3 มีระบบการเชื่อมโยง ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างเครื อข่ายชมรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
1.8.1 มีระบบการเก็บข้อมูลการรายงานและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดทุกปี
1.8.2 มีการดาเนินงานครบตามแผนที่วางไว้
1.8.3 สัดส่ วนจานวนสมาชิกกับกลุ่มเป้ าหมายในจังหวัด ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
1.8.4 สัดส่ วนจานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทเทียบกับ
เป้าหมายที่ควรดาเนินการในจังหวัด ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65
1.8.5 สัดส่ วนจานวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท
เทียบกับเป้ าหมายที่ควรดาเนิ นการในจังหวัด ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 35
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1.8.6 กิจกรรมเด่นของจังหวัดที่ประสบความสาเร็ จ / ได้รับการยอมรับ /
ยกย่อง เชิดชู / ได้รับรางวัล ฯ
1.9 ผลสาเร็ จที่เป็ นรู ปธรรม
1.9.1 สามารถนาไปเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพและแก้ไขปั ญหา
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชนในจังหวัดได้
1.9.2 ปั ญหายาเสพติด และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชนสมาชิก
ในจังหวัดลดลง
1.9.3 สมาชิก / แกนนา / เครื อข่ายผูป้ ฏิบตั ิงาน มีผลงาน / ได้รับรางวัลระดับ
เขต / ภาค / ประเทศ / นานาชาติ จากผลงาน TO BE NUMBER ONE
1.9.4 สมาชิก / แกนนา / เครื อข่ายผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้รับโอกาส / ประโยชน์จากการ
เข้าร่ วมกิจกรรม เช่น โอกาสในการศึกษาต่อ หรื อ การทางาน

2. ความต่ อเนื่อง
2.1 ดาเนินงานตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE
- มากกว่า 9 ปี
- ตั้งแต่ 7 - 9 ปี
- น้อยกว่า 7 ปี
2.2 ส่ งจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่ วมการประกวด
ครบทุกประเภท(ชุมชน, สถานศึกษา, สถานประกอบการ, สถานพินิจและคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน, เรื อนจา/ทัณฑสถาน และสานักงานคุมประพฤติ)ทุกปี ต่อเนื่อง
- มากกว่า 9 ปี
- ตั้งแต่ 7 - 9 ปี
- น้อยกว่า 7 ปี
- ส่ งไม่ครบทุกปี
หมายเหตุ : ประเภทสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน เริ่ มประกวด ปี 2560
ประเภทเรื อนจา/ทัณฑสถาน เริ่ มประกวด ปี 2561
ประเภทสานักงานคุมประพฤติ เริ่ มประกวด ปี 2562

3. การพัฒนา
3.1 ด้านเครื อข่าย
3.1.1 เป็ นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กบั จังหวัดอื่นๆ
3.1.2 เป็ นแหล่งศึกษาดูงานของจังหวัด / ชมรมจากจังหวัดอื่นๆ
3.1.3 มีการบูรณาการการทางาน / แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ของเครื อข่ายชมรมในจังหวัด
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3.1.4 มีการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายชมรม / สมาชิกในจังหวัดอย่างต่อเนื่ อง
3.1.5 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กับจังหวัด TO BE NUMBER ONE อื่นๆ
และชมรม TO BE NUMBER ONE นอกจังหวัด / ร่ วมกับเครื อข่าย
นอกจังหวัดพัฒนาศักยภาพชมรม / สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
3.2 ด้านนวัตกรรม
3.2.1 จานวนนวัตกรรมที่คิดใหม่ ทาใหม่ ไม่นอ้ ยกว่า 3 เรื่ อง

คะแนนเต็ม
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3.2.2 การใช้ประโยชน์
- ภายในจังหวัด
o สาหรับสมาชิก / ชมรม
o หน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ภายนอกจังหวัด
3.2.3 ผลจากการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
3.3 ด้านองค์ความรู ้(เกี่ยวกับการดาเนิ นงานและหรื อการพัฒนาคุณภาพสมาชิก)
3.3.1 จานวนองค์ความรู ้ ไม่นอ้ ยกว่า 2 เรื่ อง
3.3.2 การใช้ประโยชน์
- ภายในจังหวัด
o สาหรับสมาชิก / ชมรม
o หน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ภายนอกจังหวัด
3.3.3 ประโยชน์จากองค์ความรู ้ก่อให้เกิดผลสาเร็ จหรื อผลดีต่อการทางาน
และหรื อต่อสมาชิก / เครื อข่าย

6

4. การนาเสนอ
4.1 ผูน้ าเสนอ
4.1.1 เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของจังหวัด / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- นาทีมโดย ผูว้ า่ ราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
- นาทีมโดย รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
- นาทีมโดย นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด และหัวหน้าส่ วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ
4.1.2 น้ าเสี ยง บุคลิกภาพ ความมัน่ ใจ น่าเชื่อถือ
4.1.3 เข้าใจเนื้ อหาที่นาเสนอ
4.1.4 เนื้อหาที่นาเสนอสอดคล้องกับสื่ อประกอบการนาเสนอ
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คะแนนเต็ม
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4.2 สื่ อประกอบการนาเสนอ
4.2.1 รู ปแบบการนาเสนอน่าสนใจ ดึงดูดใจ สร้างสรรค์
4.2.2 รู ปภาพ เนื้ อหา ข้อมูล ประกอบการนาเสนอถูกต้อง เชื่อถือได้
และต้องเป็ นการดาเนินงานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
ไม่ใช่จากโครงการอื่น
4.2.3 มีความพร้อมในการนาเสนอทั้งด้าน สคริ ปต์ / สื่ อภาพ และเสี ยง
4.3 ใช้เวลาและกติกาการนาเสนอตามที่โครงการกาหนด

3
3

5. ความประทับใจ
รวม

5
100

ลงชื่ อ............................................................ กรรมการ
(
)
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