
โครงการอบรมบ าบัดรักษา ฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในต าบลเกษมทรัพย์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

๑.หลักการและเหตุผล 

               ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ในนโยบายเร่งด่วนที่

จะต้องด าเนนิการ   โดยก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแหง่ชาติ ”แผน

ยุทธศาสตรพ์ลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพติด พ .ศ.๒๕๕๕  พร้อมนี้ได้นอ้มน าพระราชด ารัสของสมเด็จ

พระนางเจา้ฯ  พระบรมราชินนีาถ  เรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง  จึงได้มกีารก าหนด  

“ยุทธศาสตรพ์ลังแผ่นดนิ เอาชนะยาเสพติด ”  เป็นยุทธศาสตรห์ลัก  เพื่อมุ่งเน้นการด าเนินงานระดับ

ชุมชนและหมูบ่้านทุกแหง่ทั่วประเทศ  ซึ่งก าหนดนโยบายใหอ้งค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับน าไปปฏิบัติ  

และให้พลังมวลชลเป็นปัจจัยส าคัญในการตอ่สู้เอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการ  โดยให้

ทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือวา่การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนและ

เป็นหนา้ที่ความรับผดิชอบที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาใหบ้รรลุผล  ตลอดจนให้การสนับสนุนศูนย์

อ านวยการพลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพติด (ศพส.)  และศูนย์อ านวยการหรอืองค์กรปฏิบัติการเอาชนะ

ยาเสพติดทุกระดับ  โดยเฉพาะการปฏิบัติงานระดับต าบล  หมูบ่้าน  และชุมชน 

อีกทั้ง ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นจะต้องตระหนักถึงความสอดคล้องกับนโยบาย  และยุทธศาสตรก์ารป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต่างๆ ได้แก่  แผนพัฒนาเศรษ ฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของ

รัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ  ยุทธศาสตรก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับ

จังหวัด/อ าเภอ ภารกิจ   อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และขอ้มูลความตอ้งการ

ของชุมชน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการศูน ย์ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่ อเอาชนะยา

เสพติดองค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์ก าหนด โดยถือปฏิบัติตามค าสั่งศูนย์ตอ่สู้ เพื่อเอาชนะยา

เสพติดอ าเภอ  และสอดคล้องกับค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการตอ่สู้เพื่อเอ าชนะยาเสพติด สถานตี าบลในเขต

พืน้ที่รับผดิชอบ   เพื่อให้เกิดความสอดคล้องสัมพันธ์ระ หว่างนโยบายและการด าเนนิการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับต่างๆ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 เยาวชน คืออนาคตของชาติ  ปัจจุบันสังคมไทยก าลังประสบปัญหาวกิฤต จาก

สถานการณป์ัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างนา่วิตก กา ร

หวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซือ้

ขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการท า ลาย

ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและ เป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ดอ้ยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบ

ตอ่ความมั่นคงของชาติ  และเป็นภาระในการพัฒนาประเทศให้ดอ้ยคุณภาพ  อันจะส่งผลกระทบต่อ  
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ความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบ าบัดรักษาผูป้่วยที่เกิดจากการเสพ

ยาเสพติด อกีทั้งยังเป็นปัญหาที่สรา้งความรู้สกึสะเทือนใจและเจ็บปวดใหก้ับพ่อแม่ผู้ปกครอง  และ

ปัญหายาเสพติดได้น ามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมตา่งๆในสังคม  เช่น การลัก

ขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อ

สังคมโดยรวม    ซึ่งปัจจุบันนีร้ัฐบาลได้มนีโยบายในการแก้ ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร ์ ๕ รั้ว

ป้องกัน คือ ๑. รั้วชายแดน  ๒. รั้วชุมชน   ๓.  รั้วสังคม  ๔.  รั้วครอบครัว และ ๕. รั้วโรงเรียน  ซึ่งจาก

ทั้ง ๕ รั้วป้องกันนี ้จะเห็นได้ว่า รัว้เยาวชน และรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตรท์ี่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็น

อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

ดังนัน้เพื่อให้เป็นการสนองนโยบายของรัฐ  ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว องค์การ

บริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์    จงึได้จัดท าโครงการ อบรมบ าบัดรักษา ฟื้นฟู ผู้เสพ /ผูต้ิดยาเสพติดใน

ต าบลเกษมทรัพย์ ให้กับเยาวชน กลุ่มเสี่ยง  ผู้เสพ  ผู้ขาย   ในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล เกษม

ทรัพย์ต่อไป 

๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในหมูบ่้าน และชุมชนอย่างเป็น

รูปธรรม 

๒.๒  เพื่อบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เสพ  ผู้ค้า 

๒.๓  เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงผู้เสพผูค้้าได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพษิภัยของยาเสพติด 

๒.๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุม้กันทางดา้นรา่งกายจติใจใหก้ับ

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแหง่หลักธรรม 

๓.เป้าหมาย 

 ผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๐ คน ประกอบด้วย   

๑)กลุ่มเด็ก/เยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยแยกเป็น 

                - ที่อยู่ในสถานศกึษา ได้แก่กลุ่มเด็กนักเรียนที่ก าลังศึกษาในสถานศกึษา     

          - ที่อยู่นอกสถานศกึษา ได้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ที่เป็นบุตรหลานในหมู่บ้าน 

๒)กลุ่มที่เคยหรือยังเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ 

๔.วิธีด าเนินการ 

๔.๑  เขียนโครงการเพื่อขอพจิารณางบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.๒  เสนอโครงการเพื่อใหผู้บ้ริหารรับทราบโครงการ 
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๔.๓  ประชุมวางแผนการด าเนินโครงกา รในลักษณะ ๑ ท้องถิ่น ๑ ศูนย์บ าบัด  โดย

ประสานงานกับส่วนราชการอื่น เช่น  อ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเ สริมสุขภาพต าบลในเขตพืน้ที่ 

โรงพยาบาลปักธงชัย สาธารณสุขอ าเภอปักธงชัย และหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔.๔  จัดการอบรมบ าบัดฟื้นฟู หรอืร่วมกับหนว่ยงานในระดับจังหวัด อ าเภอ 

๕.ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ระหว่างเดือน มกราคม-  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖   

๖.งบประมาณ   

 เงินอุดหนุนเฉพา ะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยเบิกจ่ายจากคลังจังหวัด  

จ านวน  ๑๐๕,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนหา้พันบาทถ้วน)   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรมบัดฟื้นฟู ผู้

เสพ/ผูต้ิดยาเสพติด ที่สมัครใจหรอืกึ่งสมัครใจ คนละ ๓,๕๐๐ บาท จ านวน ๓๐ คน  

๗.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  

จังหวัดนครราชสีมา 

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ได้ตระหนักเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและรู้จักวิธีการป้องกันให้

หา่งไกลจากยาเสพติด          

๘.๒ เยาวชนไมข่้องเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมตาม

หลักธรรมทางศาสนา  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูอ้ื่นทั้งในครอบครัวและชุมชน  

๘.๓ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเป็นแกนน าในการป้องกัน ต่อตา้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ในครอบครัวและชุมชน 

๘.๔ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงสามารถพัฒนาคุณภาพชวีิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุม้กัน

ทางดา้นรา่งกายจติใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

๘.๕ ผูเ้สพ  ผูค้้า  ได้รับการบ าบัด  ฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางรา่งกายและจติใจ 

๘.๖ ได้รว่มสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

            (ลงช่ือ)                                              ผูเ้สนอโครงการ 

(นายราเชษ กองสุข) 

เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน 
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ความเห็นของปลัด อบต. 

            

             

  

           (ลงช่ือ)                                      ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                                 (นายชูชาติ ท่อนส าโรง) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

  

 

ความเห็นของนายก อบต. 

            

             

  

 

            (ลงช่ือ)                                         ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                                                   (นายอนันต ์ พายส าโรง) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

 

 


