
โครงการปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 

แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  หน้า  ๕-๔๗ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และสังคม 
แนวทางการพัฒนา  รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  โรคติดต่อ  โรคระบาด  และโรคเอดส์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อโครงการ  

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ To Be  Number One ปี  ๒๕๕๖ 

๒.  หลักการและเหตุผล 

 "ยาเสพติด " ปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้
เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเ มืองและความม่ันคงของ
ประเทศ  เป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ และก าหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนงานยาเสพติดการสร้างภูมิคุ้ม กันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน เด็กและ
เยาวชน เนื่องจากเป็นวัยที่เอ้ือต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ 
อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา  สร้างตัวตน   สร้างการยอมรับ มีแรงผลั กดันทางอารมณ์สูง 
กล้าเสี่ยง กล้าท าสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน  จึงมีความมั่นใจว่าการค้า
ยาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะท าให้มีลูกค้าอยู่สม่ าเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้ อยลง ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้อง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ เรียนรู้วิธีป้องกันยา
เสพติด และสร้างพลังของคนรุ่นใหม่ในการเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดท่ีมีอยู่ในปัจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  จึงได้จัดท าโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ภายใต้
โครงการ To Be Number One  ปี ๒๕๕๖  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ความรู้สร้างแรงจูงใจท่ีดีให้กับ เด็ก 
เยาวชนนักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบ  และผู้ปกครองได้หลีกไกลจากยาเสพติด  ให้รู้ถึงพิษภัยท่ีเกิดจากยาเสพ
ติด เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด  และสร้างกลไกของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เกิด ขึ้น  อีกทั้ง
ยังสนองต่อพระด าริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ท่ีประสงค์จะแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยผ่านการจัดกิจกรรมโครงการ To Be Number One  

๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในด้านลักษณะและ
ชนิดของสารเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาด วิธกีารป้องกันไม่ให้ติดยา/สารเสพติด 
 ๓.๒ เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน  และผู้ปกครอง มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา/สารเสพ
ติดและการป้องกันไปยัง ครอบครัว ชุมชนได้ 
 ๓.๓  เพื่อกระตุ้นให้แด็กและเยาวชนตระหนักถึงโทษและข้อเสียของยาเสพติด  และมีทักษะในการใช้ชีวิตโดย
สามารถหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดได้ 
 
 
 
 

/๔. เป้าหมาย... 
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๔.เป้าหมาย 
 ๔.๑  กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี   จ านวน  ๓๖  คน 
 ๔.๒  กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มผู้น าภาคปกครองท้องท่ี  ผู้น าท้องถิ่น ( กลุ่มวัยผู้ใหญ่ )   จ านวน  ๘๐  คน 

๕. รายละเอียดกิจกรรม 
๕.๑   จัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ให้ความรู้ถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

ในปัจจุบัน ทักษะในการปฏิเสธยาเสพติด 
๕.๒  ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีในชุมชน เพ่ือสร้างเป็นรั้วป้องกันภัย  

ยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ชุมชนที่ตนอยู่อาศัย 
๕.๓  กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดผ่านการเดินขบวนพาเหรดโครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น

พระยารัษฎาเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

๖.  วิธีด าเนินการ 
           ๖.๑ จัดท าโครงการเสนอขออนุมัตต่ิอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

           ๖.๒ จัดด าเนนิโครงการฯ 

           ๖.๓ ประเมินผลและรายงานการด าเนินโครงการฯต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๗.๑ เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  วันท่ี ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๗.๒ อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในวันท่ี  ๓   พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๘.  สถานที่ด าเนินการ 
 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี   

๙.  งบประมาณ 
 งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๖ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย  
และวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  รายการค่าใช้จ่ายโครงการ แก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ต้ังไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท   

๙.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน  ๖    ชั่วโมง         เป็นเงิน     ๓,๖๐๐    บาท 
๙.๒ ค่าอาหาร  ๑  มื้อ  จ านวน  ๑๑๖   คนๆ ละ  ๗๕  บาท   เป็นเงิน     ๘,๗๐๐    บาท 
๙.๓ ค่าอาหารว่าง   

-  ๑  มื้อ จ านวน  ๑๑๖  คนๆ ละ  ๒๕   บาท ( เช้า )   เป็นเงิน     ๒,๙๐๐    บาท 
-  ๑  มื้อ  จ านวน   ๓๖  คนๆ ละ  ๒๕  บาท  ( บ่าย )  เป็นเงิน       ๙๐๐    บาท 

๙.๔ ค่าเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นเงิน   ๑๐,๐๔๔    บาท         
     จ านวน ๓๖  ตัวๆ ละ ๒๗๙ บาท  
 
 
   

/๙.๕ ค่าจัดท า.. 
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๙.๕ ค่าจัดท าป้ายโครงการฯ      เป็นเงิน       ๕๐๐    บาท 
๙.๖ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และเอกสารประกอบการฝึกอบรม   เป็นเงิน     ๒,๙๐๐    บาท       
๙.๗ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       เป็นเงิน        ๔๕๖    บาท          

          รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน  เป็นเงิน    ๓๐,๐๐๐.-   บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) 
  หมายเหต ุ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ  

๑๐.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์บริหารส่วนต าบลควนธานี 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ กลุ่มเด็กและ เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในด้านลักษณะและ
ชนิดของสารเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาด และวิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา/สารเสพติด 
         ๑๑.๒ กลุ่มเด็ก  เยาวชน   ผู้ปกครอง   ผู้น าภาคปกครองท้องท่ี  ผู้น าท้องถิ่น มีความสามารถในการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา/สารเสพติดและการป้องกันไปยัง ครอบครัว ชุมชนได้ 
 ๑๑.๓  กลุ่มเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงโทษและข้อเสียของยาเสพติด และมีทักษะในการใช้ชีวิตโดยสามารถ
หลีกเลี่ยงจากยาเสพติดได้ 

๑๒. การติดตามและการประเมินผล 
 ๑๒.๑  พิจารณาจากจ านวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 ๑๒.๒  พิจารณาจากความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับของโครงการ      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ To Be Number One 
ณ สนามกีฬาธรรมาภิบาล และห้องประชุมเมืองเก่าองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

……………………………………………… 
 

                เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน  รับเอกสาร  

                เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.    รู้เท่าทันมหันตภัยยาเสพติด/เทคนิคการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน 

                เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 

       เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.    รู้จัก “ To Be Number One ” 

       เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    -  ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดปัจจุบัน 
    -  กลยุทธ์ เทคนิคการหลีกเลี่ยงยาเสพติด  

         -  ความรู้กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

       เวลา  ๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   ตอบแบบประเมิน  สรุปผลโครงการ  

 

                หมายเหตุ   ๑. อาหารว่างมีให้บริการ ณ สถานที่จัดประชุม 

๒. ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทราบก่อนด าเนินการ 

******************************* 

 


