แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
อาเภอแม่ละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องลอน
พ.ศ.2560

คำนำ

ตำมที่รัฐบำลกำหนดให้กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดเป็นวำระสำคัญแห่งชำติ และได้แจ้งด นโยบำย
และแนวทำงกำรดำเนินงำน ตำมยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด ที่ทุกหน่วยงำน จะต้องให้ควำมร่วมมือเพื่อ
แก้ไขปัญหำให้เบำบำงหมดสินโดยเร็ว กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด เป็นเรื่องที่ ทุกฝ่ ำยในชำติต้องร่วมกันดำเนินกำรอย่ำง
จริงจังต่อเนื่อง และกล้ำเผชิญกับปัญหำ ซึ่งองค์กำรบริหำร ส่วนตำบลบ้ำนกำศ เป็นหน่วยงำนหลักที่จะดำเนินกำร
บ้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้บรรลุเบ้ำหมำยและสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรดำเนินกำร
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรบ้องกันและแก้ไข ปัญหำยำเสพ
ติดขึ้น โดยสอดคล้องกับ นโยบำย และยุท ธศำสตร์กำรบ้ องกัน และแก้ไขปัญ หำยำเสพติ ด ระดั บต่ ำงๆ แผนพัฒ นำ
เศรษฐกิจและลังคมแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ฯลฯ ตำมนโยบำยของผู้ บริหำร
ท้องถิ่น และข้อมูลควำมต้องกำรของชุมชน ซึ่งนำมำปรับ ประยุกต์กับข้อเท็จจริง สถำนกำรณ์ และสภำพ “ภูมิสังคม”
ตำมควำมเหมำะสมและมีกำรประสำนงำน กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทำให้กำรกำหนดโครงกำร แผนงำน กิจกรรม
มีควำมสมบูรณ์และเกิดผลในทำง ปฏิบัติอย่ำงแท้จริง

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ
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1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่ รัฐบำล ได้มีนโยบำยแก้ไขปัญหำยำเสพติดไว้โนนโยบำยเร่งด่วนที่จะต้อง ดำเนินกำรในปีแรก
โดยได้กำหนดให้ กำรแก้ไขปั ญ หำและกำรป้ องกัน ปั ญ หำยำเสพติด เป็น วำระแห่ งชำติ โดยยึด หลั กนิ ติธรรมโนกำร
ปรำบปรำมลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้ำ ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับ ใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือ
ผู้ป่วยที่จะต้องได้รับกำรบำบัดรักษำให้กลับมำเป็นคนดีของ ลังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตำมกำรช่วยเหลืออย่ำงเป็นระบบ
และได้มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์พลัง แผ่นดินเอำชนะยำเสพติด เป็นยุทธศำสตร์หลัก เพื่อมุ่งเน้นกำรดำเนินงำนโนระคับ
ชุมชนและระคับ หมู่บ้ำนทุกแห่งทั่ วประเทศ จึงได้มีคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรีที่ 154/2554 ลงวั นที่ 9 กันยำยน
2554 เรื่อง ยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด เรือ่ งกำหนดนโยบำยให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำไป ปฏิบัติ
และให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญ ในกำรต่อสู้เอำชนะยำเสพติดโนลักษณะของกำรบู รณำกำร ร่วมกัน โดยให้มีศูนย์
อำนวยกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติดระคับต่ำ งๆ ตั้งแต่ระคับกระทรวง กรม หน่วยงำนและระคับภำค ไปจนถึงระ
คับจังหวัด รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติกำรเอำชนะยำเสพติดทุกระดับ โดยเฉพำะกำรปฏิบัติงำนระคับตำบล หมู่บ้ำน และชุมชน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. สภาพทั่วโป
ที่ตั้ง
ตำบลบ้ำนกำศ อยู่ห่ำงจำกอำเภอแม่สะเรียง 3 กิโลเมตร อยู่ทำงทิศเหนือของอำเภอ แม่สะเรียง จ.มส
ทิ ศ เหนื อ
ทิศใต้

ติดกับตำบลท่ำผำปุ้ม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ติดกับเทศบำลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ติดกับตำบลป่ำแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ติดกับตำบลแม่คงและตำบลเสำหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลบ้ำนกำศ เป็นพื้นที่รำบเหมำะสมแก่กำรทำไร่ ทำนำ ทำสวน แหล่งน้ำที่
สำคัญโนกำรเกษตร คือ ห้วยแม่หำร และลำน้ำแม่ยวม
ภูมิอำกำศ
ลักษณะภูมิอำกำศเป็นมรสุม 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม
ถึง
เดือนพฤษภำคม
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน
ถึง
เดือนตุลำคม
ฤดูหนำว
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน
ถึง
เดือนกุมภำพันธ์

2

-

-

จำนวนหมู่บ้ำน
จำนวนหมู่บ้ำน ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้ำน 12 หมู่บ้ำนได้แก่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 และหมู่ ที่ 13
จำนวนหมู่บ้ำนโนเขต อบต.เต็มบำงส่วน 1 หมู่บำ้ น ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 10 และหมู่ที่ 12
ท้องถิ่นอื่นในตำบล จำนวนเทศบำล จำนวน 1 แห่ง
เนื้อที่
พื้นที่ทั้งหมดมีจำนวน 162,500 ไร่ เป็นพื้นที่กำรเกษตร จำนวน 8,374 ไร่ หรือพื้นที่ประมำณ 260
ตำรำงกิโลเมตร
ประชำกร
ประชำกรรวมทั้งสิน
10,026 คน
แยกเป็นชำย
5,077 คน
แยกเป็นหญิง
4,949 คน
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
อำชีพ
ครัวเรือนที่ประกอบอำชีพอย่ำงเดียวประมำณ จำนวน
300 ครัวเรือน
ครัวเรือนทั้งหมด 1 อำชีพ
จำนวน
4,298 ครัวเรือน
กำรประกอบอำชีพหลักของประชำกรทั้งตำบล คือ รับจ้ำงทั่วใบ้ และทำนำทำไร่ นอกจำกนั้น
ก็มีประกอบอำชีพหลำกหลำย เช่น ทำไร่ ทำสวน รับรำชกำร ค้ำขำย เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ครัวเรือนที่ปลูกข้ำว
ถั่วเหลือง ข้ำวโพด และพืชผักสวนครัว สัตว์เลี้ยง มี วัว ควำย หมู แพะ เป็ด และ ไก่
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
โรงแรม/เกสเฮ้ำส์
4
แห่ง
ปั้มน้ำมันและก๊ำซ
1
แห่ง
3. สภาพทางสังคม
กำรศึกษำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
9
แห่ง
โรงเรียนอนุบำล
1
แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษำ
11
แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษำ
2
แห่ง ( ม.ต้นในโรงเรียนขยำยโอกำส )
ที่อ่ำนหนังลือพิมพ์ประจำหมู่บ้ำน / ห้องสมุดประชำชน
13 แห่ง

3

-

วัด
สำนักสงฆ์
มัสยิด
ศำลเจ้ำ
โบสถ์
สำธำรณสุข
โรงพยำบำลของรัฐ

9

แห่ง

2
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

13
7

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล 2
สถำนพยำบำลเอกชน
ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน
อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำด ร้อยล:
ควำมปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
ทรั
และทร
ป้อพมตย ำรวจ
3
4. การบริการพื้นฐาน
กำรคมนำคม
มีทำงหลวงแผ่นดิน
กำรโทรคมนำคม
ที่ทำกำรไปรษณียโ์ ทรเลข
สถำนีโทรคมนำคมอื่น ๆ
โทรศัพท์สำธำรณะ
กำรไฟฟ้ำ
ไฟฟ้ำเข้ำถึงทัง้
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
แหล่งน้ำธรรมชำติ
ลำน้ำ/ ลำห้วย
บึง , หนอง และอื่นๆ
แหล่งนำทีส่ ร้ำงขึ้น
ฝำย
บ่อน้ำตืน้
บ่อโยก
ประปำประจำหมู่บ้ำน

-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
90 %
แห่ง

1 สาย
1
12

แห่ง
แห่ง
แห่ง

12
1

หมู่บ้ำน

11
7

แห่ง
แห่ง

9
178
34
13

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

หมู่บ้ำน

4

-

4.6 แหล่งน้ำสำหรับทำกำรเกษตร
สถำนีสบู น้ำด้วยพลังไฟฟ้ำ 3 แห่ง
5. ข้อมูลอื่น ๆ
มวลชน
ลูกเสือชำวบ้ำน
ไทยอำสำบ้องกันชำติ
อปพร.
อำสำสมัครตำรวจบ้ำน

-

2 รุ่น
- รุ่น
2 รุ่น
2 ร่น

347
84
45

คน
คน
คน
คน

6. ศักยภาพในตาบล
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
1) จำนวนบุคลำกร
87 คน
1.1 พนักงำนส่วนตำบล
ตำแหน่งในสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตำแหน่งในส่วนกำรคลัง
ตำแหน่งในส่วนกองช่ำง
ตำแหน่งในส่วนกองกำรศึกษำ
พนักงำนจ้ำง และพนักงำนจ้ำงประจำ
ตำแหน่งในสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตำแหน่งในส่วนกองคลัง
ตำแหน่งในส่วนกองช่ำง
ตำแหน่งในส่วนกองกำรศึกษำ
พนักงำนจ้ำงเหมำรำยเดือน
2) ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร
คน
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
คน
ปวส. / ปวท./อนุปริญญำ
คน
ปริญญำตรี
คน
สูงกว่ำปริญญำตรี
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1 ) กำรรวมกลุ่มของประชำชน
มีกำรรวมกลุ่มทุกประเภท

85

กลุ่ม

7
5
1
13

คน
คน
คน
คน

12
3
11
10
29

คน
คน
คน
คน
คน

5

-

-

แยกประเภทกลุ่มดังนี้
กลุ่มอำชีพ
65
กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์
10
กลุ่ม
กลุ่มอื่น ๆ
1
กลุ่ม
แหล่งเงินทุนตำบลบ้ำนกำศ มีแหล่งเงินทุนจำนวนมำก ทั้งจำกกองทุนหมู่บ้ำน กขคจ. ฯลฯ 2 ) จุดเด่นของพื้นที่
ตำบลบ้ำนกำศ เป็นตำบลที่มีเส้นทำงกำรคมนำคมที่สะดวก กำรเกษตรสำมำรถทำนำได้ ปีละหนึ่งครั้ง และมี
พื้นที่รำบมำกกว่ำทุกตำบลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบกับ ประชำกรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ำกะเหรี่ยง
จึงทำให้มีวัฒนธรรมที่น่ำสนใจและสกำนทีท่องเที่ยว ทำงวัฒนธรรม และธรรมชำติค่อนข้ำงดี

2. วัตถุประสงค์
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

เพื่อเป็นกำรบ้องกันไม่ให้มีกำรนำยำเสพติดเข้ำมำจำหน่ำยในชุมชน
เพือ่ เป็นกำรบ้องกันเยำวชนกลุม่ เสี่ยงไม่ให้มีโอกำสเข้ำไปใช้ยำเสพติด
เพื่อเป็นแผนปฏิบัติกำรด้ำนบ้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับท้องถิน่
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังยำเสพติด
เพื่อบ้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปใช้ยำเสพติดไม่เข้ำเข้ำไปข้องเกี่ยวกับยำเสพติด
เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรบำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดในตำบลบ้ำนกำศ
เพื่อให้ทุกภำคส่วนของตำบลบ้ำนกำศได้มสี ่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
เพื่อเป็นกำรบ้องกันเยำวชนกลุม่ เสี่ยงไม่ให้มีโอกำสเข้ำไปใช้ยำเสพติด

3. เป้าหมายรวม
3.1 ประชำชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม/ทุกวัย มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนป้องกันยำเสพติด
3.2 กลุ่มเด็กและเยำวชนทั้งในและนอกสถำนศึกษำ มีพนื้ ที่ในกำรจัดกิจกรรมและสำมำรถ แสดงออก
ในทำงสร้ำงสรรค์ยำมว่ำงได้อย่ำงมีประโยชน์
3.3 ชุมชนมีกำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดไม่ให้เข้ำมำแพร่ระบำดใน
ชุมชน
3.4 ผู้เสพติดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 เข้ำรับกำรบำบัด
3.5 ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดลดน้อยลงตำมลำดับ
3.6 ชุมชนยอมรับ และให้โอกำสแก่ผู้ผ่ำนกำรบำบัด
3.7 ผู้ผ่ำนกำรบำบัดทุกคนได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
3.8 พัฒนำอำชีพให้ผู้ผำ่ นกำรบำบัดทุกคนโดยผูผ้ ่ำนกำรบำบัดสำมำรถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ สังคมได้อย่ำง
ปกติสุข และมีรำยได้เพียงพอทีจ่ ะเลี้ยงชีพโดยไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด
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3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

หมู่บ้ำนจำนวน 13 หมู่บ้ำนตำบลบ้ำนกำศ มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวังยำเสพติด
ผู้ประสำนพลังแผ่นดินทุกคนผ่ำนกำรฝึกอบรมทบทวน
มีกำรประชุมผูป้ ระสำนพลังแผ่นดินอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรตำมแผนบ้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
มีกำรกำกับติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรฯ

4. แนวทางการดาเนินงาน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำ แผนปฏิบัติกำร
บ้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดเชิงบูรณำกำร โดยให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำย รัฐบำล กระทรวง ทบวง กรม และ
แผนปฏิบัติกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติดระดับจังหวัดและอำเภอ ภำยใต้กิจกรรมขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอำชนะ
ยำเสพติด ดังนี้
5.3 ด้านการป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
1. กำรพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชนแบบจัดให้มีกลไกเฝ้ำระวังยำเสพติด จำนวน 13 หมู่บ้ำน
เขตตำบลบ้ำนกำศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. กำรจัดระเบียบสังคมในหมู่บ้ำนโดยขอควำมร่วมมือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำนของ แต่ละ
หมู่บ้ำน เพื่อหำวิธีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกีฬำ จัดหำวัสดุกีฬำและส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขัน ให้หันมำ
เล่นกีฬำห่ำงไกลยำเสพติด
4. กำรฝึกอบรมต้ำนยำเสพติดกลุ่มเยำวชนทั้งในและนอกสถำนศึกษำ เพื่อให้ เด็กและ
เยำวชนในกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสีย่ งได้รับควำมเข้ำใจและตระหนักถึงพิษภัยของยำเสพติด โดย ดำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย
แกนนำเด็กและเยำวชนต้ำนภัยยำเสพติดเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ เด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำและนอก
สถำนศึกษำ
5. ส่งเสริมบ้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
5.2 ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ตดิ ยาเสพติด
1. กำรบำบัดรักชำผู้เสพ / ผู้ติดยำเสพติดระบบสมัครใจ
2. กำรบำบัดรักชำผู้เสพ / ผู้ติดยำระบบบังดับบำบัด
3. ส่งเสริมกำรตรวจหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
5.3 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
1. จัดทำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล บ้ำนกำศ
ห้องปฏิบั ติกำรเพื่อดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลและดำเนินกำรติดตำมผลกำร ดำเนินกำรให้เป็ น
ปัจจุบัน
2.
จัดตั้งกลไกกำรปฏิบัติงำนที่ระบุในคำสั่งและให้มีกำรดำเนินงำนตำม เป้ำหมำย
อย่ำงจริงจัง

7

-

-

3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนผลกำรปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสูเ้ พื่อเอำชนะ ยำเสพติด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ ตำมที่ ศตส.อำเภอ / ศตส.จังหวัด กำหนด

6. ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ ำนกำศ ได้นำยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของประเทศ และ
ภำรกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มำใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดยุทธศำสตร์ใน กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ จำนวน 3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
6.1 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
6.2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
6.3 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารล่านตาบลบ้านกาศ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. วิสัยทัศน์ “ตาบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาชุมชนก้าวหน้า การศึกษาเป็นเลิศ”
2. ยุทธศำสตร์พลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด “แผนที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด/แผน 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ตดิ ยาเสพติด”
1. แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการป้องกัน
เป้าหมาย
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(คน/แห่ง/รุ่น)

งบประมาณและที่มา
2558

2559

2560

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงานที่

แหล่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

รับผิดชอบ

งบประมาณ

1. โครงกำรแข่งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด

เพื่อให้เด็กและ เยำวชน มี เด็กและเยำวชน
ควำมรู้
ในเขตตำบลบ้ำน
หันมำเล่นกีฬำ
กำศ จำนวน
ห่ำงไกลยำเสพติด
200 คน

80,000

80,000

80,000

เด็กและเยำวชน
ห่ำงไกลยำเสพ
ติด

อบต.บ้ำน
กำศ

งบประมำณ
อบต.บ้ำน
กำศ

2. โครงกำรแกอบรม
ต้ำนยำเสพติด

เพื่อให้เด็กและ เยำวชน เด็กและเยำวชน
ห่ำงไกลจำก
ในเขตตำบลบ้ำน
ยำเสพติด ไม่ เสพไม่ ขำย กำศ จำนวน 50
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำ เสพติด คน

30,000

30,000

30,000

เด็กและเยำวชน
ห่ำงไกลยำเสพ
ติด

อบต.บ้ำน
กำศ

งบประมำณ
อบต.บ้ำน
กำศ

3. โครงกำรก่อสร้ำงลำน
กีฬำอเนกประสงค์
(ข้ อมูลปี 55)

เพื่อให้เด็กและ
เยำวชนและ
ประชำชนใช้เวลำว่ำง
โดยกำรเล่นกีฬำ
ห่ำงไกลยำเสพติด

2,000,000

2,000,000

อบต.บ้ำน
กำศ

เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ

ก่อสร้ำงลำน
กีฬำ จำนวน 1
แห่ง

2,000,000 เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนได้มี สถำนที่
ในกำร เล่นกีฬำ
ห่ำงไกล
ยำเสพติด

เป้าหมาย
ที่

วัตถุประสงค์

โครงกำร/กิจกรรม

(คน/แห่ง/รุ่น)

4. โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนจัดตั้งและ
ดำเนินงำนของผู้
ประสำนพลังแผ่นดิน(

เพื่อค้นหำผู้ติด/ผู้
เสพยำเสพติด หรือ
กลุ่มเที่ยงที่'จะเข้ำโป
โช้ยำเสพติด รวมทั้ง

กำนัน ผู้โหญ่บำ้ น
ผู้นำชุมชน ผู้แทน
อปท. อำสำสมัคร
และผู้มีจิตอำสำ

25 ตำสัปปะรด)

ติดตำมผู้คำ้ ยำเสพ
ติด กำรโห้ข่ำวสำร
โนพื้นที่

จำนวน 325 คน
(25คน:13
หมู่บ้ำน )

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
แพร่ระบำดของยำ
เสพติดและเพื่อเป็น

ชุดหน่วยเฉพำะกิจ
โนระดับตำบล
จำนวน 1 ชุด

(ข้อมูลปี 55)
5. โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยเฉพำะ
กิจโนระดับตำบลโนกำร
ตั้งด่ำนตรวจตรำและ
เฝ้ำระวังพืน้ ที่ตำบลบ้ำน

กำรบูรณำกำรกำร
ทำงำนร่วมกันของ

กำศ

หลำย6]หน่วยงำนโน

(ข้อมูลปี 55)

ตำบล

งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

รับผิดชอบ

แหล่ง
งบประมาณ

2558

2559

2560

(บาท)

(บาท)

(บาท)

52,000

52,000

52,000 ปัญหำยำเสพติด
ลดลง

อบต.บ้ำนกำศ

เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ

20,000

20,000

20,000 ปัญหำยำเสพติด
ลดลง

อบต.บ้ำนกำศ

เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการบาบัด
เป้าหมาย
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงกำรบำบัดฟืนฟู ผู้ เสพ/ผู้ เพื่อนำผู้เสพ/ผูต้ ิดยำ
ติดยำเสพติด
เสพติดโนพืน้ ที่
(ข้อมูลปี 55)
ตำบลบ้ำนกำศ เข้ำ
รับกำรบำบัดรักษำ

2. โครงกำรส่งเสริมกำร ตรวจหำ
ยำเสพติดโน
สถำนศึกษำ
(ข้อมูลปี 55)

(คน/แห่ง/รุ่น)

จำนวนผู้เสพยำ เสพติด
ผู้ติด
จำนวน 50 คน

เพื่อคัดกรองเด็ก และ จำนวนเด็กและ เยำวชน
เยำวชนโน กลุ่มเสียงต่อ กลุ่มเสียง จำนวน
กำร
1,000 คน
เสพ/ติดยำเสพติด
โนสถำนศึกษำ

งบประมาณและที่มา
2555

2556

2557

(บาท)

(บาท)

(บาท)

175,000

175,000

75,000

75,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

175,000 ผู้เสพยำ/ผู้ติดยำ
เสพติดสำมำรถ
ได้รับกำร
บำบัดรักษำและ
กลับตัวกลับใจเป็น
คนดีของลังคม
75,000 เด็กกลุ่มเสียงต่อ กำร
เสพ/ติดยำเสพ
โนสถำนศึกษำได้รับ
กำรบำบัดรักษำและ
กลับตัวกลับใจเป็น
คนดีของลังคม

หน่วยงานที่

แหล่ง

รับผิดชอบ

งบประมาณ

อบต.บ้ำนกำศ

เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ

อบต.บ้ำนกำศ

งบประมำณ
อบต.บ้ำน
กำศ

3. แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการ'จัดการแบบบูรณาการ
เป้าหมาย
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. อุด หนุ น ศู น ย์ ป ฏิบั ติ กำร ต่ อสู้ เพื่อดำเนินกำรตำม
เพื่อเอำชนะยำเสพ ติดจังหวัด โครงกำรประสำน
แม่ฮ่องสอน
และสนับสนุนกำร

(คน/แห่ง/รุ่น)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

แหล่ง

รับผิดชอบ

งบประมาณ

20,000 ปัญหำยำเสพติด
ลดลง

ศ.ตส.จ.
แม่ฮ่องสอน

งบประมำณ
อบต.บ้ำน
กำศ

30,000 ปัญหำยำเสพติด
ลดลง

ศ.ตส.อ.
แม่สะเรียง

งบประมำณ
อบต.บ้ำน
กำศ

2555

2556

2557

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 โครงกำร

20,000

20,000

1 โครงกำร

30,000

30,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด
ของ ศ.ตฬ.จ.
2. อุด หนุ น ศู น ย์ ป ฏิบั ติ กำร ต่ อสู้ เพื่อดำเนินกำรตำม
เพื่อเอำชนะยำเสพ ติดอำเภอ โครงกำรประสำน
แม่สะเรียง
และสนับสนุนกำร
ป้องกันและแก้ไข ปัญหำ
ยำเสพติด
ของ ศ.ตฬ.อ.

บัญชีสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ.2558 - 2560 )
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ อาเภอแม่ละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ.2559

พ.ศ.2558
ที่

ยุทศำสตร์

จานวน

งบประมาณ

จานวน งบประมาณ

พ.ศ.2560
จานวน

งบประมาณ

รวม 3 ปี
จานวน

งบประมาณ

โครงการ
9

6,330,000

โครงการ
1. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรป้องกันผู้มโี อกำสเข้ำโป เกี่ยวข้อง
3
กับยำเสพติด

โครงการ
2,110,000
3

โครงการ
2,110,000
3

2,110,000

2. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพ ผู้ติด
ยำเสพติด

2

250,000

2

250,000

2

250,000

6

750,000

3. ยุทธศำสตร์ดำ้ นบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร

4

122,000

4

122,000

4

122,000

12

366,000

9

2,482,000

9

2,482,000

9

2,482,000

27

7,446,000

รวม

การติดตามประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนกำศ มีกำรดำเนินกำรดังนี้
1. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ ติดของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ ปีละ 4 ครั้ง (รำยไตรมำส) ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ
2. ติดตำมสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่ โดยประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆที่ ดำเนินงำนใน
พื้นที่
3. รำยงำนผลกำรติดตำมและสถำนกำรณ์ให้ผู้อำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อ เอำชนะยำเสพ
ติดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

