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หลักเกณฑ�ในการคัดเลือกผู�สมัครธัญญารักษ�อวอร�ด 

 

  1.  รางวัลธัญญารักษ�อวอร�ดท้ังหมดมี ๕ ประเภท  ได�แก�   
     1.1 บุคคลท่ีมีผลงานด�านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก�ไขป#ญหาผู�เสพผู�ติดยาเสพติด  
     1.2 บุคคลท่ีมีผลงานด�านการบําบัดรักษาและฟ./นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด 
     1.3 บุคคลท่ีมีผลงานวิชาการด�านการบําบัดรักษาผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติดการป6องกันและการแก�ไข
ป#ญหายาเสพติด      
     1.4 บุคคลท่ีมีผลงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดในชุมชน 
     1.5 ชุมชน/หมู�บ�านท่ีมีผลงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติด 
       
2.   เกณฑ�ในการประเมินเพ่ือพิจารณารางวัลท้ัง ๕ ประเภท ดังนี้ 
      2.1 หลักเกณฑ�ในการประเมินรางวัลธัญญารักษ�อวอร�ด จําแนกในแต�ละประเภทรางวัล ดังนี้ 
           ประเภท ๑ บุคคลท่ีมีผลงานด�านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก�ไขป3ญหาผู�เสพ      
ผู�ติดยาเสพติด หมายถึง เป<นบุคคลท่ีมีการริเริ่มสร�างสรรค=การบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก�ไขป#ญหา   
ผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม�  มีการส�งเสริม สนับสนุน และการพัฒนานโยบายการแก�ไขป#ญหายาเสพติดได�
ผลสําเร็จอย�างเป<นรูปธรรมและบูรณาการได�อย�างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนานโยบาย
การแก�ไขป#ญหาผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติดได�และนําไปประยุกต=ใช�ในหน�วยงานต�างๆจนเป<นท่ียอมรับ 
                      คุณสมบัติ : ๑.  เป<นผู�บริหารต้ังแต�ระดับอําเภอข้ึนไปท่ีกําหนด เสนอ หรือนํานโยบายการ
แก�ไขป#ญหาผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม�สู�การปฏิบัติ 
                          ๒.  เป<นบุคคลท่ีดําเนินการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก�ไขป#ญหาผู�เสพ/     
ผู�ติดยาเสพติดต5อเนื่องไม5น�อยกว5า ๓ ป7 ภายในระยะเวลา 5 ป7ท่ีผ5านมา  
       เกณฑ�การประเมิน : บุคคลท่ีมีผลงานด�านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก�ไข
ป#ญหาผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติด (นําเสนอผลงานฯ ท่ีต�อเนื่องอย�างน�อย 3 ปH ซ่ึงอยู�ในช�วงเวลา พ.ศ.2560 - ป#จจุบัน)  
ดังตารางท่ี 1.1 
 

ตารางท่ี 1.1  เกณฑ=การประเมินบุคคลท่ีมีผลงานด�านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก�ไขป#ญหาผู�เสพ  
                ผู�ติดยาเสพติด 
 

รายการประเมิน คะแนน 
๑.๑ เป<นผู�ริเริ่มสร�างสรรค=การบริหารจัดการ หรือ กําหนด เสนอ หรือ นํานโยบายการแก�ไขป#ญหา     
ผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม�  

๓๐ 

๑.๒  มีการนํานโยบายในข�อ ๑.๑ สู�การปฏิบัติ อย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ๓๐ 
๑.๓  มีผลลัพธ=ของการนํานโยบายการแก�ไขป#ญหาผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติดเป<นรูปธรรมท่ีชัดเจน ผลงาน
เป<นท่ียอมรับ (ในระดับจังหวัด หรือ ระดับภาค หรือระดับประเทศ) และมีการขยายผลการดําเนินงาน
ในการบําบัดฟ./นฟูท่ีพัฒนาไปสู�หน�วยงานอ่ืนๆ  

๓๐ 

๒. ผลงานเด�นอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก�ไขป#ญหาผู�เสพ ผู�ติดยา
เสพติด  

๑๐ 
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          ประเภท ๒ บุคคลท่ีมีผลงานด�านการบําบัดรักษาและฟ<=นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด  
หมายถึง บุคคลท่ีริเริ่มสร�างสรรค=การบําบัดรักษาและฟ./นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด ประกอบด�วย กิจกรรมการ
ดําเนินงานในการบําบัดรักษาฟ./นฟูสมรรถภาพผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติดท้ังระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัดและระบบ
ต�องโทษ มีการพัฒนาการบําบัดรักษาและฟ./นฟูสมรรถภาพท่ีตอบสนองต�อป#ญหาและความต�องการของผู�เสพ/ผู�ติด 
และทิศทางนโยบายในการบําบัดรักษาฟ./นฟูสมรรถภาพได�อย�างมีประสิทธิภาพเป<นรูปธรรม รวมท้ังมีระบบการ
ติดตามดูแลส�งต�ออย�างเป<นระบบร�วมกับภาคีเครือข�าย  ทําให�ผู�เสพ/ผู�ติดได�รับการดูแลอย�างต�อเนื่อง สามารถดูแล
ตนเอง ดําเนินชีวิตอยู�ในสังคมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีการขยายผลการดําเนินงานในการบําบัดฟ./นฟูท่ีพัฒนา
ไปสู�หน�วยงานต�างๆจนเป<นท่ียอมรับ  
       คุณสมบัติ :  เป<นบุคคลท่ีได�ดําเนินงานด�านการบําบัดรักษาและฟ./นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด
ในสถานพยาบาลยาเสพติดตามกฎหมาย ต5อเนื่องไม5น�อยกว5า ๓ ป7 ภายในระยะเวลา 5 ป7ท่ีผ5านมา 
       เกณฑ�การประเมิน : บุคคลท่ีมีผลงานด�านการบําบัดรักษาและฟ./นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด 
(นําเสนอผลงานฯท่ีต�อเนื่องอย�างน�อย 3 ปH ซ่ึงอยู�ในช�วงเวลา พ.ศ.2560 - ป#จจุบัน)  ดังตารางท่ี 1.2 
 
ตารางท่ี 1.2  เกณฑ=การประเมินบุคคลท่ีมีผลงานด�านการบําบัดรักษาและฟ./นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด 
 

รายการประเมิน คะแนน 
๑.๑ เป<นการริเริ่มสร�างสรรค=การดําเนินงานบําบัดรักษาและฟ./นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดท่ี
ตอบสนองต�อป#ญหาและความต�องการของผู�เสพ/ผู�ติดในรูปแบบใหม�  

๓๐ 

๑.๒  จากข�อ ๑.๑ มีการนําสู�การปฏิบัติ อย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ๓๐ 
๑.๓  มีผลลัพธ=การดําเนินงานบําบัดรักษาและฟ./นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดเป<นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
ผลการทํางานเป<นท่ียอมรับ (ในระดับจังหวัด หรือ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ) และมีการขยายผล
การดําเนินงานในการบําบัดฟ./นฟูท่ีพัฒนาไปสู�หน�วยงานอ่ืนๆ  

๓๐ 

๒.  ผลงานเด�นอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานบําบัดรักษาและฟ./นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด  ๑๐ 
   
      ประเภท ๓ บุคคลท่ีมีผลงานวิชาการด�านการบําบัดรักษาผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติด การป@องกัน 
และการแก�ไขป3ญหายาเสพติด หมายถึง บุคคลท่ีสร�างสรรค= มีการพัฒนา/ผลิตผลงานวิชาการด�านการบําบัดรักษา
ผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติด การป6องกัน และแก�ไขป#ญหายาเสพติดในรูปแบบใหม�ๆ จนประสบผลสําเร็จและผลงาน
วิชาการช�วยผลักดันทางนโยบายแก�ไขป#ญหายาเสพติดและเป<นนักวิชาการท่ีสร�างความก�าวหน�าทางวิชาการด�าน   
ยาเสพติดทําประโยชน=ต�อสังคมเป<นท่ียอมรับจากหน�วยงานต�าง  ๆ

       ผลงานวิชาการ หมายถึง งานวิจัย  R2R  นวัตกรรม แนวทางในการดูแลผู�ป�วย (CPG) 
บทความวิชาการ ตํารา หรือโครงการท่ีส)งผลกระทบท่ีดีต)อการบําบัดรักษาผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติด การป6องกัน      
และการแก�ไขป#ญหายาเสพติด โดยไม)นับรวมผลงานวิทยานิพนธ. 
       คุณสมบัติ :  เป<นบุคคลท่ีพัฒนา/ผลิตงานด�านวิชาการการบําบัดรักษาผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติด 
การป6องกันและแก�ไขป#ญหายาเสพติดเสนอผลงานวิชาการฯ ย�อนหลังไม5เกิน 5 ป7นับจากวันท่ีตีพิมพ�เผยแพร5 
       เกณฑ�การประเมิน : บุคคลท่ีมีผลงานวิชาการด�านการบําบัดรักษาผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติด      
การป6องกัน และการแก�ไขป#ญหายาเสพติด (ผลงานวิชาการฯตีพิมพ=เผยแพร�ในช�วงปH พ.ศ.2560 - ป#จจุบัน)        
ดังตารางท่ี 1.3 
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ตารางท่ี 1.3  เกณฑ=การประเมินบุคคลท่ีมีผลงานวิชาการด�านการบําบัดรักษาผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติด การป6องกัน      
                   และการแก�ไขป#ญหายาเสพติด 
 

รายละเอียด คะแนน 
 

ข�อ 1 การผลิตผลงาน มีเกณฑ�การพิจารณาใน 4 ประเด็น                      40 
      1.1 แหล5งเผยแพร5ผลงานวิชาการ                                             10 
          เกณฑ�การให�คะแนน         
           ก. เป<นบทความเผยแพร�ภายในหน�วยงานหรือเว็บไซท=ของหน�วยงาน 

 
(5) 

           ข. เผยแพร�ในการประชุมระดับจังหวัด/ภูมิภาคหรือวารสารวิชาการ 
              ท่ียังไม�ได�เข�าฐาน TCI  

(6) 

           ค. เผยแพร�ในการประชุมระดับชาติหรือวารสารวิชาการท่ีอยู�ในฐาน TCI กลุ�ม 3 (7) 
           ง. เผยแพร�ในการประชุมระดับนานาชาติหรือวารสารวิชาการท่ีอยู�ในฐาน TCI กลุ�ม 2 (8) 
           จ. เผยแพร�ในวารสารวิชาการท่ีอยู�ในฐาน TCI กลุ�ม 1 หรือวารสารระดับนานาชาติท่ี 
              ปรากฏในฐานข�อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ หรือตําราวิชาการ  

(10) 

      1.2 ความต5อเนื่องของผลงาน                                                      10 
         เกณฑ�การให�คะแนน     
          ก. มีผลงาน/ทําวิจัยต�อเนื่องเป<นระยะเวลา 2 ปH   

 
(5) 

          ข. มีผลงาน/ทําวิจัยต�อเนื่องเป<นระยะเวลา 3-5 ปH   (8) 
          ค. มีผลงาน/ทําวิจัยต�อเนื่องเป<นระยะเวลามากกว�า 5 ปH   (10) 
     1.3 ผลกระทบของผลงาน (การนําไปใช�/การอ�างอิง)                             10 
       เกณฑ�การให�คะแนน        
         ก. ผลงานวิจัย/วิชาการมีผลกระทบในระดับหน�วยงาน 

 
(5) 

         ข. ผลงานวิจัย/วิชาการมีผลกระทบในระดับจังหวัด (6) 
         ค. ผลงานวิจัย/วิชาการมีผลกระทบในระดับภาค/เขต (7) 
         ง. ผลงานวิจัย/วิชาการมีผลกระทบในระดับประเทศ (8) 
         จ. ผลงานวิจัย/วชิาการมีผลกระทบในระดับนานาชาติ (10) 
    1.4 ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�                                                       10 
       เกณฑ�การให�คะแนน     
         ก. เป<นนวัตกรรมระดับหน�วยงาน 

 
(5) 

         ข. เป<นนวัตกรรมระดับจังหวัด (6) 
         ค. เป<นนวัตกรรมระดับภาค/เขต (7) 
         ง. เป<นนวัตกรรมระดับประเทศ (8) 
         จ. เป<นนวัตกรรมระดับนานาชาติ/ได�รับการจดสิทธิบัตร (10) 
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ตารางท่ี 1.3  เกณฑ=การประเมินบุคคลท่ีมีผลงานวิชาการด�านการบําบัดรักษาผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติด การป6องกัน      
                   และการแก�ไขป#ญหายาเสพติด (ต�อ)  
 
 

ข�อ 2 พัฒนาวิชาการเพ่ือประโยชน�ต5อสังคม                                   30 
      เกณฑ�การให�คะแนน   
        - ผลงานวิจัย/วิชาการเป<นประโยชน=ต�อสังคมในระดับหน�วยงาน 

 
(10) 

        - ผลงานวิจัย/วิชาการเป<นประโยชน=ต�อสังคมในระดับจังหวัด (15) 
        - ผลงานวิจัย/วิชาการเป<นประโยชน=ต�อสังคมในระดับเขต/ภาค (20) 
        - ผลงานวิจัย/วิชาการเป<นประโยชน=ต�อสังคมในระดับประเทศ (25) 
        - ผลงานวิจัย/วิชาการเป<นประโยชน=ต�อสังคมในระดับนานาชาติ   (30) 
ข�อ 3 ผลงานอ่ืนๆ (พิจารณารวม 3 ข�อย�อย)                                       20 
     3.1 เป<นวิทยากรบรรยายเก่ียวกับงานยาเสพติด  

3.2 เป<นท่ีปรึกษาโครงการวิจัย/โครงการต�างๆท่ีดําเนินงานเก่ียวข�องกับงานยาเสพติด  
3.3 คณะกรรมการต�างๆท่ีเก่ียวข�องกับงานยาเสพติด  

หมายเหตุ : การให�คะแนนพิจารณาจากการยอมรับ ระดับกลุ�มเป6าหมายท่ีเข�ารับการอบรม/
ขอรับคําปรึกษา จํานวนครั้งการบรรยาย/ให�คําปรึกษา ระดับของการเป<นคณะกรรมการ และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

ข�อ 4 พัฒนาวิชาการอย5างมีคุณธรรม จริยธรรม (พิจารณารวม 3 ข�อย�อย)     10 
     4.1 ผลิตผลงานวิชาการด�วยหลักการจริยธรรม เช�น ได�รับการรับรองจริยธรรม  
     4.2 ไม�เป<นผู�ท่ีมีความเสื่อมเสียในเชิงคุณธรรม /จริยธรรม  
     4.3  มีความเสียสละ/อุทิศตนในการทํางานด�านยาเสพติด  
   
          ประเภท ๔ บุคคลท่ีมีผลงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดในชุมชน (ในกลุ�มยา
และสารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย) หมายถึง บุคคลท่ีมีการริเริ่มสร�างสรรค=รูปแบบการดูแลช�วยเหลือผู�เสพ/ผู�ติดยา
เสพติดในชุมชน ประกอบด�วย มีส�วนร�วมในการคัดกรองผู�ใช�/ผู�เสพ/ผู�ติด ให�การติดตามดูแลช�วยเหลือ สนับสนุน
และให�คําปรึกษาให�ผู�ใช�/ผู�เสพ/ผู�ติดสามารถดูแลตนเองได�และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีการประสานการดูแล
ร�วมกับครอบครัวหรือเครือข�ายท่ีเก่ียวข�องในชุมชนและหน�วยงานภาครัฐ นอกจากนั้นให�การช�วยเหลือประสานงาน
ส�งต�อกรณีผู�ติดยาเสพติดมีอาการรุนแรงหรืออยู�ในภาวะอันตรายเนื่องมาจากป#ญหายาเสพติดให�ได�รับการดูแลอย�าง
ปลอดภัย และมีการขยายผลการดําเนินงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดไปสู�หน�วยงานหรือชุมชนต�างๆจน
เป<นท่ียอมรับ   
       คุณสมบัติ : เป<นบุคคลท่ีได�ดําเนินงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดต5อเนื่องไม5น�อย
กว5า ๓ ป7ภายในระยะเวลา 5 ป7ท่ีผ5านมา 
       เกณฑ�การประเมิน : บุคคลท่ีมีผลงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดในชุมชน (นําเสนอ
ผลงานฯท่ีต�อเนื่องอย�างน�อย 3 ปH ซ่ึงอยู�ในช�วงเวลา พ.ศ.2560 - ป#จจุบัน) ดังตารางท่ี 1.4 
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ตารางท่ี 1.4  เกณฑ=การประเมินบุคคลท่ีมีผลงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดในชุมชน 

 

รายการประเมิน คะแนน 
๑.๑ เป<นผู�ริเริ่มสร�างสรรค=รูปแบบวิธีการดูแลช�วยเหลือผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติดในชุมชนรูปแบบใหม� ๓๐ 
๑.๒ จากข�อ ๑.๑ มีการนําสู�การปฏิบัติ อย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ๓๐ 
๑.๓ มีผลลัพธ=การดําเนินงานการดูแลช�วยเหลือผู�เสพ/  ผู�ติดยาเสพติดในชุมชนเป<นรูปธรรมท่ีชัดเจน  
ผลงานเป<นท่ียอมรับ (ในระดับจังหวัด หรือ ระดับภาค หรือระดับประเทศ)  และมีการขยายผลการ
ดําเนินงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดไปสู�หน�วยงานหรือชุมชนต�างๆ 

๓๐ 

๒. ผลงานเด�นอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องกับการดูแลช�วยเหลือผู�เสพ/ ผู�ติดยาเสพติด  ๑๐ 
 
       ประเภท ๕ ชุมชน/หมู�บ�านท่ีมีผลงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติด (ในกลุ�มยาและสาร
เสพติดท่ีผิดกฎหมาย) หมายถึง ชุมชน/หมู�บ�านท่ีมีการริเริ่มสร�างสรรค=การดําเนินงานด�านการแก�ไขป#ญหายาเสพติด
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนโดยเน�นหลักเมตตาธรรม ซ่ึงมีเครือข�ายความร�วมมือในการทํางานด�านยาเสพติด     
ในชุมชนท้ังจากครอบครัว ประชาชน ผู�นําชุมชนและหน�วยงานภาครัฐเข�ามามีส�วนร�วมท้ังในระบบการเฝ6าระวัง       
การป6องกันการใช�สารเสพติด การดูแลช�วยเหลือในการฟ./นฟูสมรรถภาพผู�ใช�/ผู�เสพยาเสพติดในชุมชน และส�งต�อ     
ผู�ติดยาเสพติดให�รับการบําบัดฟ./นฟูท่ีเหมาะสม  โดยมีระบบการติดตามดูแลช�วยเหลือผู�ใช�/ผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติดให�
สามารถดําเนินชีวิตอยู�ในหมู�บ�าน/ชุมชนได�ตามปกติ มีอาชีพสุจริตท่ีสามารถเลี้ยงตนเองได�เป<นท่ียอมรับในสังคม 
และมีการขยายผลการดําเนินงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดไปสู�ชุมชน/หมู�บ�านต�างๆ จนเป<นท่ียอมรับ   
       คุณสมบัติ : เป<นชุมชน/หมู�บ�านท่ีมีด�านป6องกันและการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดในชุมชน 
เช�น มีกิจกรรมเชิงป6องกันในชุมชน/หมู�บ�าน มีการติดตาม ดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดต5อเนื่องไม5น�อยกว5า ๓ ป7
จนถึงป3จจุบัน 
       เกณฑ�การประเมิน : ชุมชน/หมู�บ�านท่ีมีผลงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติด (เสนอ
ผลงานฯท่ีมีความต�อเนื่องไม�น�อยกว�า 3 ปH จนถึงปHป#จจุบัน (พ.ศ.2565))  ดังตารางท่ี 1.5 
 
ตารางท่ี 1.5  เกณฑ=การประเมินชุมชน/หมู�บ�านท่ีมีผลงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติด 

 

รายการประเมิน คะแนน 
๑.๑  เป<นชุมชน/หมู�บ�านท่ีมีการริเริ่มสร�างสรรค=ด�านการป6องกันและดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดใน
ชุมชนในรูปแบบใหม� 

๓๐ 

๑.๒ จากข�อ ๑.๑ มีการนําสู�การปฏิบัติ อย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ๓๐ 
๑.๓ มีผลลัพธ=การดําเนินงานด�านการป6องกันและดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดในชุมชนเป<นรูปธรรมท่ี
ชัดเจน  ผลงานเป<นท่ียอมรับ (ในระดับจังหวัด หรือ ระดับภาค หรือระดับประเทศ)  และมีการขยาย
ผลการดําเนินงานไปสู�ชุมชน/หมู�บ�านต�างๆ  

๓๐ 

๒. ผลงานเด�นอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องกับการป6องกันและดูแลช�วยเหลือผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติดในหมู�บ�าน/
ชุมชน  

๑๐ 
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    2.2  เกณฑ�การตัดสิน มี 3 รูปแบบ ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับคณะกรรมการฯจะตกลงร�วมกันก�อนในการ
พิจารณาตัดสินผู�สมัครรับรางวัลธัญญารักษ=อวอร=ดในแต�ละประเภท 
                      2.2.1  Multi voting โดยให�คณะกรรมการฯทุกคนร�วมกันเลือกผู�สมัครฯท่ีมีความโดดเด�น 
จํานวน 4 คน (ตามรางวัลท่ีกําหนด) นับและตามลําดับคะแนน สําหรับผู�ท่ีมีคะแนนสูงใน 4 ลําดับแรก จะถูก
นําเข�าพิจาณา กรณีผู�ท่ีมีคะแนนสูงสุดแตกต�างกันอย�างชัดเจนกับผู�ท่ีมีคะแนนลําดับท่ี2 จะเป<นผู�ได�รับรางวัล     
ยอดเยี่ยม กรณีผู�มีคะแนนสูงสุดมีค�าใกล�เคียงลําดับท่ี 2 ห�างประมาณ 1 - 2 คะแนน ให�คณะกรรมการร�วมกัน
พิจารณาผู�ได�คะแนนสูงสุดกับผู�ได�ลําดับท่ี 2 ควรให�ใครได�รางวัลระดับยอดเยี่ยมหรือให�รางวัลระดับดีเด�นเท�ากัน 
ตามความเห็นร�วมกันของคณะกรรมการ 
           2.2.2  Consensus and One man one vote คัดผู�ท่ีมีความโดดเด�นน�อยกว�าออก จนเหลือ
จํานวนคนเท�ากับจํานวนรางวัล คือ 4 รางวัล ต�อจากนั้นให�คณะกรรมการเลือกผู�สมัครท่ีเห็นโดดเด�น 1 คน นับและ
ลําดับคะแนน  กรณีผู�ท่ีมีคะแนนสูงสุดแตกต�างกันอย�างชัดเจนกับผู�ท่ีมีคะแนนลําดับท่ี 2 จะเป<นผู�ได�รับรางวัล   
ยอดเยี่ยม กรณีผู�มีคะแนนสูงสุดมีค�าใกล�เคียงลําดับท่ี 2 ห�างประมาณ 1 - 2 คะแนน ให�คณะกรรมการร�วมกัน
พิจารณาผู�ได�คะแนนสูงสุดกับผู�ได�ลําดับท่ี 2 ควรให�ใครได�รางวัลระดับยอดเยี่ยมหรือให�รางวัลระดับดีเด�นเท�ากัน 
ตามความเห็นร�วมกันของคณะกรรมการ 
          2.2.3  Consensus and Multi voting คัดผู�ท่ีมีความโดดเด�นน�อยกว�าออก เหลือผู�สมัคร
มากกว�ารางวัล หรือมากกว�า 4 คน ให�คณะกรรมการฯทุกท�านร�วมกันเลือกผู�สมัครฯท่ีมีความโดดเด�น จํานวน        
4 คน (ตามรางวัลท่ีกําหนด) นับและตามลําดับคะแนน สําหรับผู�ท่ีมีคะแนนสูงใน 4 ลําดับแรก จะถูกนําเข�าพิจาณา 
กรณีผู�ท่ีมีคะแนนสูงสุดแตกต�างกันอย�างชัดเจนกับผู�ท่ีมีคะแนนลําดับท่ี2 จะเป<นผู�ได�รับรางวัลยอดเยี่ยม กรณีผู�มี
คะแนนสูงสุดมีค�าใกล�เคียงลําดับท่ี 2 ห�างประมาณ 1 - 2 คะแนน ให�คณะกรรมการร�วมกันพิจารณาผู�ได�คะแนน
สูงสุดกับผู�ได�ลําดับท่ี 2 ควรให�ใครได�รางวัลระดับยอดเยี่ยมหรือให�รางวัลระดับดีเด�นเท�ากัน ตามความเห็นร�วมกัน
ของคณะกรรมการ 
 
3. ประเด็นอ่ืนๆเพ่ิมเติม  ดังนี้  
      3.1  คณะทํางานกลั่นกรองคุณสมบัติของผู�สมัครรับรางวัลธัญญารักษ=อวอร=ด/คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ สามารถพิจารณาโยกย�ายประเภทการสมัครได�โดยต�องประสานงานให�ผู�สมัครทราบและได�รับความ
ยินยอมก�อนการโยกย�าย  
             3.2  กรณีท่ีผู�สมัครมีข�อมูลไม�เพียงพอ คณะทํางานกลั่นกรองคุณสมบัติของผู�สมัครรับรางวัล
ธัญญารักษ=อวอร=ด สามารถขอข�อมูลกับผู�สมัครเพ่ิมเติมได�หรือขอข�อมูลโรงพยาบาลธัญญารักษ=ภูมิภาคในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  
      3.3  ผู�สมัครท่ีได�รับคัดเลือกมีคะแนนใกล�เคียงกันมากยากต�อการตัดสินรางวัล ทางอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯอาจให�ผู�สมัครมานําเสนอผลงานหรือลงพ้ืนท่ีดูผลงานโดยพิจารณาตามความเหมาะสม   
      3.4 ความหมายของผลงานรูปแบบใหม� หมายถึง ผลงานท่ีเกิดใหม�หรือผลงานท่ีผู�อ่ืนทําแล�วไม�
ประสบความสําเร็จ ผู�เข�าประกวดฯสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาเกิดผลสําเร็จ หรือได�ผลดีเป<นรูปธรรมชัดเจน 
        
4. การรับรองผู�รับสมัครรางวัลธัญญารักษ�อวอร�ด  สําหรับมีผู�รับรอง ถ�าเป<นข�าราชการต�องเป<น
ผู�บังคับบัญชา สําหรับประเภทชุมชน/หมู�บ�านท่ีมีผลงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติด หรือประเภท
บุคคลท่ีมีผลงานด�านการดูแลช�วยเหลือผู�ติดยาเสพติดในชุมชนเป<นนายอําเภอ/ผู�อํานวยการเขต/หรือบุคคลท่ี
แจ�งไว�ท�ายใบสมัคร หรือถ�าเป<นโรงงานอุตสาหกรรมอาจเป<นสาธารณสุขจังหวัดหรือผู�รับผิดชอบดูแลในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
 
 
 


