แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(พ.ศ.2555 – 2557 )

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ.2555

คานา
ตามที่รัฐบาลกาหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสาคัญแห่งชาติ และได้แจ้งด
นโยบายและแนวทางการดาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ที่ทุกหน่วยงาน
จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาให้เบาบางหมดสิน้ โดยเร็ว การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเรื่องที่
ทุกฝ่ายในชาติตอ้ งร่วมกันดาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง และกล้าเผชิญกับปัญหา ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกาศ
เป็นหน่วยงานหลักที่จะดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุ
เป้าหมายและสร้างความยั่งยืนในการดาเนินการ
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขึ้น โดยสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ฯลฯ ตามนโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิ่น และข้อมูลความต้องการของชุมชน ซึ่งนามาปรับ
ประยุกต์กับข้อเท็จจริง สถานการณ์ และสภาพ “ภูมสิ ังคม” ตามความเหมาะสมและมีการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้การกาหนดโครงการ แผนงาน กิจกรรมมีความสมบูรณ์และเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ

สารบัญ
เรื่อง
1 .หลักการและเหตุผล
2. สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
4. เป้าหมายรวม
5. แนวทางการดาเนินงาน
6. ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม
7. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาบลบ้านกาศ
8. บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

หน้า
1
1
5
5
6
7
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1.หลักการและเหตุผล
ตามที่ รั ฐ บาล ได้ มี น โยบายแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ไว้ ใ นนโยบายเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการในปีแรก โดยได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ
โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของ
สั งคม พร้อมทั้งมีก ลไกติด ตามการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และได้มีก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์พลั ง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุ ทธศาสตร์หลัก เพื่อมุ่งเน้นการดาเนินงานในระดับชุมชนและระดับ
หมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ จึงได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554
เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งกาหนดนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้อ งทุกระดับนาไป
ปฏิบัติ และให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยสาคัญในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบรูณาการ
ร่วมกัน โดยให้มีศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม
หน่ว ยงานและระดั บ ภาค ไปจนถึ งระดับ จั งหวั ด รวมทั้ง ศูนย์ป ฏิบัติ ก ารเอาชนะยาเสพติดทุก ระดั บ
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานระดับตาบล หมูบ่ ้าน และชุมชน

2. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. สภาพทั่วไป
ที่ตงั้
ตาบลบ้านกาศ อยู่ห่างจากอาเภอแม่สะเรียง 3 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของอาเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ทิศเหนือ
ติดกับตาบลเสาหิน อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ทิศใต้
ติดกับเทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ทิศตะวันออก
ติดกับตาบลท่าผาปุ้ม อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ทิศตะวันตก
ติดกับตาบลแม่คง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ลักษณะภูมปิ ระเทศ
พืน้ ที่ส่วนใหญ่ในตาบลบ้านกาศ เป็นพืน้ ที่ราบเหมาะสมแก่การทาไร่ ทานา ทาสวน
แหล่งน้าที่สาคัญในการเกษตร คือ ห้วยแม่หาร และแม่น้ายวม
ภูมอิ ากาศ
ลักษณะภูมอิ ากาศเป็นมรสุม 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน
เริ่มตัง้ แต่เดือนมีนาคม
ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
เริ่มตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว
เริ่มตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

-2จานวนหมูบ่ ้าน
จานวนหมู่บ้าน ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11 และหมู่
ที่ 13
จานวนหมูบ่ ้านในเขต อบต.เต็มบางส่วน 1 หมูบ่ ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 12
ท้องถิ่นอื่นในตาบล
จานวนเทศบาล จานวน 1 แห่ง
เนือ้ ที่
พืน้ ที่ทั้งหมดมีจานวน 162,500 ไร่ เป็นพืน้ ที่การเกษตร จานวน 8,374 ไร่
หรือพืน้ ที่ประมาณ 256.2 ตารางกิโลเมตร
ประชากร
ประชากรรวมทั้งสิน้
9,461 คน
แยกเป็นชาย
4,869 คน
แยกเป็นหญิง
4,592 คน
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียว
จานวน
300 ครัวเรือน
ครัวเรือนทั้งหมด 1 อาชีพ จานวน
3,234 ครัวเรือน
การประกอบอาชีพหลักของประชากรทั้งตาบล คือ รับจ้างทั่วไป และทานาทาไร่
นอกจากนั้น
ก็มีประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น ทาไร่ ทาสวน รับราชการ ค้าขาย ฯลฯ
ครัวเรือนที่ปลูกข้าว ถั่วเหลือง และพืชผักสวนครัว สัตว์เลี้ยง มี วัว ควาย หมู เป็ด และ
ไก่
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
โรงแรม/เกสท์เฮ้าท์
1
แห่ง
ปั๊มน้ามันและก๊าซ
1
แห่ง
3. สภาพทางสังคม
การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา
11
แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา
2 แห่ง ( ม.ต้นในโรงเรียนขยายโอกาส )
ที่อา่ นหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน
13 แห่ง

-3สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด
9
แห่ง
สานักสงฆ์
2
แห่ง
มัสยิด
- แห่ง
ศาลเจ้า
13
แห่ง
โบสถ์
7
แห่ง
สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ
- แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 2 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน
- แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- แห่ง
อัตราการมีและใช้สว้ มราดน้า ร้อยละ 90 %
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ป้อมตารวจ
2 แห่ง
4. การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
มีทางหลวงแผ่นดิน
การโทรคมนาคม
ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
1
โทรศัพท์สาธารณะ
12
การไฟฟ้า
ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง
12
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1
แหล่งน้าธรรมชาติ
ลาน้า , ลาห้วย
11
บึง , หนอง และอื่น ๆ
7
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย
9
บ่อน้าตื้น
178
บ่อโยก
34
ประปาประจาหมู่บ้าน
13

1
แห่ง
แห่ง
แห่ง
หมูบ่ ้าน
หมูบ่ ้าน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สาย

-44.6 แหล่งน้าสาหรับทาการเกษตร
สถานีสูบน้าด้วยพลังไฟฟ้า
5. ข้อมูลอื่น ๆ
มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน
ไทยอาสาป้องกันชาติ
อปพร.
สมาชิกตารวจบ้าน
6. ศักยภาพในตาบล

3 แห่ง

2
2
2

รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุ่น

347
84
45

คน
คน
คน
คน

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
1) จานวนบุคลากร
46 คน
1.1 พนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาแหน่งในส่วนการคลัง
ตาแหน่งในส่วนโยธา
ตาแหน่งในส่วนการศึกษาฯ
1.2 พนักงานจ้างและพนักงานจ้างประจา
ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาแหน่งในส่วนการคลัง
ตาแหน่งในส่วนโยธา
ตาแหน่งในส่วนการศึกษาฯ
2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
1 คน
มัธยมศึกษา
6 คน
ปวส. / ปวท./อนุปริญญา
11 คน
ปริญญาตรี
26 คน
สูงกว่าปริญญาตรี
2 คน
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1 ) การรวมกลุ่มของประชาชน
มีการรวมกลุ่มทุกประเภท

85

กลุ่ม

6
4
2
1

คน
คน
คน
คน

7
2
11
13

คน
คน
คน
คน

-5แยกประเภทกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มอาชีพ
65 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์
10
กลุ่ม
กลุ่มอื่น ๆ
1
กลุ่ม
แหล่งเงินทุน ตาบลบ้านกาศ มีแหล่งเงินทุนจานวนมาก ทั้งจากกองทุนหมู่บ้าน กขคจ. ฯลฯ
2 ) จุดเด่นของพื้นที่
ตาบลบ้านกาศ เป็นตาบลที่มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก การเกษตรสามารถทา
นาได้ตลอดปี และมีพื้น ที่ราบมากกว่าทุก ๆ ตาบลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบกั บ
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง จึ งทาให้มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจและสถานทีท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติคอ่ นข้างดี

3.วัตถุประสงค์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

เพื่อเป็นการป้องกันไมให้มกี ารนายาเสพติดเข้ามาจาหน่ายในชุมชน
เพื่อเป็นการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด
เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่น
เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด
เพื่อป้องกันกลุ่มผูม้ ีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดไม่เข้าเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูผตู้ ิดยาเสพติดในตาบลบ้านกาศ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนของตาบลบ้านกาศได้มสี ่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อเป็นการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด

4.เป้าหมายรวม
4.1 ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม/ทุกวัย มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานป้องกันยาเสพติด
4.2 กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา มีพืน้ ที่ในการจัดกิจกรรมและสามารถ
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ยามว่างได้อย่างมีประโยชน์
4.3 ชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกันในการป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดใน
ชุมชน
4.4 ผูเ้ สพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เข้ารับการบาบัด
4.5 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดต่อน้อยลงตามลาดับ
4.6 ชุมชนยอมรับและให้โอกาสแก่ผผู้ ่านการบาบัด
4.7 ผู้ผา่ นการบาบัดทุกคนได้ร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
4.8 พัฒนาอาชีพให้ผู้ผา่ นการบาบัดทุกคน โดยผู้ผา่ นการบาบัดสามารถใช้ชีวิตอยู่รว่ มกับ
สังคมได้อย่างปกติสุข และมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

-64.9 หมู่บ้านจานวน 15 หมู่บ้านในตาบลบ้านกาศ มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด
4.10 ผู้ประสานพลังแผ่นดินทุกคนผ่านการฝึกอบรมทบทวน
4.11 มีการประชุมผูป้ ระสานพลังแผ่นดินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.12 มีการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.13 มีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

5.แนวทางการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ โดยให้มคี วามสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัดและอาเภอ
ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ดังนี้
5.3 ด้านการป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
1. การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนแบบจัดให้มกี ลไกเฝ้าระวังยาเสพติด จานวน 13
หมูบ่ ้าน เขตตาบลบ้านกาศ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. การจัดระเบียบสังคมในหมูบ่ ้านโดยขอความร่วมมือ กานัน / ผูใ้ หญ่บ้านของ
แต่ละหมู่บ้าน เพื่อหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมูบ่ ้าน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา จัดหาวัสดุกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
ให้หันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
4. การฝึกอบรมต้านยาเสพติดกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อให้
เด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงได้รับความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด โดย
ดาเนินการสร้างเครือข่ายแกนนาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
5. ส่งเสริมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5.2 ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
1.การบาบัดรักษาผูเ้ สพ / ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ
2.การบาบัดรักษาผูเ้ สพ / ผู้ติดยาระบบบังคับบาบัด
3.ส่งเสริมการตรวจหายาเสพติดในสถานศึกษา
5.3 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
1. จัดทาศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกาศ ห้องปฏิบัติการเพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลและดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนินการให้เป็นปัจจุบัน
2. จัดตั้งกลไกการปฏิบัติงานที่ระบุในคาสั่งและให้มีการดาเนินงานตาม
เป้าหมายอย่างจริงจัง

-73. รายงานผลการดาเนินงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะ
ยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ตามที่ ศตส.อาเภอ / ศตส.จังหวัด กาหนด

6. ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ได้นายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ประเทศ และภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาตร์ใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ จานวน 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
6.1 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
6.2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
6.3 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่

1.

2.

3.

1.วิสัยทัศน์ “ตาบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาชุมชนก้าวหน้า การศึกษาเป็นเลิศ”
2.ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด “แผนที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด/แผน 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด”
1. แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการป้องกัน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
แหล่ง
ผลลั
พ
ธ์
ท
ี
ค
่
าดว่
า
(คน/แห่
ง
/รุ
น
่
)
2555
2556
2557
วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ งบประมาณ
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน มีความรู้
หันมาเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด
โครงการฝึกอบรม
เพื่อให้เด็กและ
ต้านยาเสพติด
เยาวชน ห่างไกลจาก
ยาเสพติด ไม่เสพ ไม่
ขาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด
โครงการก่อสร้างลาน เพื่อให้เด็กและ
กีฬาอเนกประสงค์
เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลาว่าง
โดยการเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด

เด็กและเยาวชน
ในเขตตาบลบ้าน
กาศ จานวน
200 คน
เด็กและเยาวชน
ในเขตตาบลบ้าน
กาศ จานวน 50
คน
ก่อสร้างลาน
กีฬา จานวน 1
แห่ง

80,000

80,000

80,000

30,000

30,000

30,000

2,000,000

2,000,000

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด

อบต.บ้าน
กาศ

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด

อบต.บ้าน
กาศ

2,000,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้มี
สถานที่ในการ
เล่นกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด

อบต.บ้าน
กาศ

งบประมาณ
อบต.บ้าน
กาศ
งบประมาณ
อบต.บ้าน
กาศ

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(คน/แห่ง/รุ่น)

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนจัดตัง้ และ
ดาเนินงานของผู้
ประสานพลังแผ่นดิน(
25 ตาสัปปะรด)

เพื่อค้นหาผูต้ ิด/ผู้
เสพยาเสพติด หรือ
กลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไป
ใช้ยาเสพติด รวมทั้ง
ติดตามผูค้ ้ายาเสพ
ติด การให้ข่าวสาร
ในพืน้ ที่

กานัน ผูใ้ หญ่บ้าน
ผูน้ าชุมชน ผูแ้ ทน
อปท. อาสาสมัคร
และผู้มีจติ อาสา
จานวน 325 คน
( 25 คน : 13
หมูบ่ ้าน )

52,000

52,000

52,000

ปัญหายาเสพติด
ลดลง

อบต.บ้านกาศ

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยเฉพาะ
กิจในระดับตาบลในการ
ตั้งด่านตรวจตราและ
เฝ้าระวังพืน้ ที่ตาบลบ้าน
กาศ

เพื่อแก้ไขปัญหาการ ชุดหน่วยเฉพาะกิจ
แพร่ระบาดของยา
ในระดับตาบล
เสพติดและเพื่อเป็น
จานวน 1 ชุด
การบูรณาการการ
ทางานร่วมกันของ
หลายๆหน่วยงานใน
ตาบล

20,000

20,000

20,000

ปัญหายาเสพติด
ลดลง

อบต.บ้านกาศ

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4.

5.

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
งบประมาณ

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการบาบัด
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(คน/แห่ง/รุ่น)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
งบประมาณ

อบต.บ้านกาศ

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการบาบัดฟื้นฟู ผู้
เสพ/ผู้ตดิ ยาเสพติด

เพื่อนาผูเ้ สพ/ผูต้ ิด จานวนผูเ้ สพยา
ยาเสพติดในพืน้ ที่ เสพติดผู้ตดิ
ตาบลบ้านกาศ เข้า จานวน 50 คน
รับการบาบัดรักษา

175,000

175,000

175,000

ผูเ้ สพยา/ผูต้ ิดยา
เสพติดสามารถ
ได้รับการ
บาบัดรักษาและ
กลับตัวกลับใจเป็น
คนดีของสังคม

2.

โครงการส่งเสริมการ
ตรวจหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่อคัดกรองเด็ก
และเยาวชนใน
กลุ่มเสี่ยงต่อการ
เสพ/ติดยาเสพติด
ในสถานศึกษา

75,000

75,000

75,000

เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อ
อบต.บ้านกาศ งบประมาณ
การเสพ/ติดยาเสพ
อบต.บ้าน
ในสถานศึกษาได้รับ
กาศ
การบาบัดรักษาและ
กลับตัวกลับใจเป็น
คนดีของสังคม

จานวนเด็กและ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
จานวน 1,000 คน

3. แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดการแบบบูรณาการ
เป้าหมาย
(คน/แห่ง/รุ่น)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อดาเนินการตาม
โครงการประสาน
และสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ของ ศ.ตส.จ.

1 โครงการ

20,000

20,000

20,000

ปัญหายาเสพติด
ลดลง

ศ.ตส.จ.
แม่ฮ่องสอน

งบประมาณ
อบต.บ้าน
กาศ

2.

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอาเภอแม่สะเรียง

เพื่อดาเนินการตาม
โครงการประสาน
และสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ของ ศ.ตส.อ.

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

ปัญหายาเสพติด
ลดลง

ศ.ตส.อ.
แม่สะเรียง

งบประมาณ
อบต.บ้าน
กาศ

บัญชีสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ.2555 – 2557 )
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รวม 3 ปี

พ.ศ.2555

ที่

พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
3
2,110,000
3
2,110,000
3
2,110,000

จานวน
โครงการ
9

งบประมาณ

1.

ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันผูม้ ีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2.

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผูต้ ิด
ยาเสพติด

2

250,000

2

250,000

2

250,000

6

750,000

3.

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

4

122,000

4

122,000

4

122,000

12

366,000

รวม

9

2,482,000

9

2,482,000

9

2,482,000

27

7,446,000

6,330,000

การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ มีการดาเนินการดังนี้
1. การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่
ดาเนินงานในพื้นที่
3. รายงานผลการติดตามและสถานการณ์ให้ผอู้ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

