
ชื่อโครงการ  :  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
งบประมาณ  :  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ก าลังทวีความ
รุนแรงมากขึ้นอย่างวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนหลงผิด
เข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการท าลาย
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอีกท้ังยังก่อให้เกิด
ความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ ในสังคม ดังที่ปรากฏกรณีโศกนาฏกรรมที่มีสาเหตุจากยาเสพติดซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคัญและเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่ควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน และเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในต าบลท่าเยี่ยม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
 2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาอาชญากรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน 
 3.  เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
4.เป้าหมาย 
 1.  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนในเขตต าบลท่าเยี่ยมทั้ง 16 
หมู่บ้าน จ านวน 500 คน  
 2.  เพื่อตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้จากกระบวนการค้นหา จ านวน 500 คน 
 
 



5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1.  ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ก าหนดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ างบประมาณ พ.ศ.2566 แจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 
 2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อ าเภอโชคชัย สถานีต ารวจภูธรโชคชัย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
 4.  ด าเนินการตามโครงการ 
 5.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. กิจกรรม 
 เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเชิงรุกจากหลายภาคส่วน โดยการลงพ้ืนที่ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อ าเภอโชคชัย สถานีต ารวจภูธรโชคชัย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านและ
เพ่ือค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ป่วยทางจิตจากการติดยาเสพติด พร้อมตรวจคัดกรองสารเสพติดในประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ที่ได้
จากกระบวนการค้นหา) 
 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 ในพ้ืนทีต่ าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนคราชสีมา 
 

ตาราการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
วัน  เดือน  ปี กลุ้มเป้าหมาย สถานที่อบรม หมายเหตุ 

15  ธันวาคม  2565 หมู่ที่  7   บ้านดอนไพล 
หมู่ที่  8   บ้านดอนไพล 
หมู่ที่  15 บ้านท่าบ่อ 

ศาลา  SML  หมู่ที่ 8  

16  ธันวาคม  2565 หมู่ที่  11 บ้านกอโจด 
หมู่ที่  13 บ้านกอโจดไทรย้อย 
หมู่ที่  16 บ้านหนองกกพัฒนา 

ศาลา  SML  หมู่ที่ 11  



19  ธันวาคม  2565 หมู่ที่  10 บ้านนาตลิ่งชัน 
หมู่ที่  12 บ้านนาใหม่ 

ศาลา  SML  หมู่ที่ 12  

20  ธันวาคม  2565 หมู่ที่  4   บ้านโจด 
หมู่ที่  14 บ้านหัวระนาม 
หมู่ที่  5   บ้านคลองบง  

ศาลาการเปรียญวัดบ้านบ้านโจด  

21  ธันวาคม  2565 หมู่ที่  1   บ้านท่าเยี่ยม  
หมู่ที่  2   บ้านคลองมะเดื่อ 
หมู่ที่  3   บ้านหนองกระทุ่ม 

ศาลา  SML  หมู่ที่ 3  

22  ธันวาคม  2565 หมู่ที่  6   บ้านโนนเพชร 
หมู่ที่  9   บ้านโนนสะอาด  

ศาลา  SML  หมู่ที่ 9  

 
9. งบประมาณ 
 งบประมาณตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 4 แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รายการโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งไว้จ านวน 20,000 บาท 
 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 1.  ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.5 x 3 เมตร    เป็นเงิน      500  บาท 
 
 2.  ค่าจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดพร้อมอุปกรณ์ 
      จ านวน  500  ชุด ฯ ละ 30  บาท    เป็นเงิน  15,000  บาท 
 3.  ค่าน้ าดื่มผู้เข้าร่วมอบรม     เป็นเงิน    3,500  บาท 
 4.  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์    เป็นเงิน    1,000  บาท 
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  20,000  บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)  
 *หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ประชาชนในต าบลท่าเยี่ยมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
 2.  ประชาชนในต าบลท่าเยี่ยมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3.   ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวและอาชญากรรมต่าง ๆ ในชุมชนลดลง 



 4.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ค้นหา ให้โอกาส ดูแลและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด 
 5.  ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบ าบัดฟื้นฟูดูแลช่วยเหลือจนมารถกลับมาด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ 
 
                     

      พ.จ.อ.    ผู้เขียนโครงการ 
           (บรรลือ  จ านงดี) 
      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

          ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวรัชดา  แดนชัยภูมิ) 
             หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
 
          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางสาววรรณดา  กอยเมืองปัก) 
                รองปลัดเทศบาล 
 
 
          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นายสุเวช  ณะวงวิเศษ) 
                    ปลัดเทศบาล 
 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายสุนทร   
                      นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
 

 



สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้ก าหนดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 โดยมอบให้ส านักปลัดเทศบาล เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยการบูรณาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 

วิธีการด าเนินการ 
 1.  ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ก าหนดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ างบประมาณ พ.ศ.2566 แจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 
 2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อ าเภอโชคชัย สถานีต ารวจภูธรโชคชัย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
 4.  ด าเนินการตามโครงการ 
 5.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม 
 เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเชิงรุกจากหลายภาคส่วน โดยการลงพ้ืนที่ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อ าเภอโชคชัย สถานีต ารวจภูธรโชคชัย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านและ
เพ่ือค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ป่วยทางจิตจากการติดยาเสพติด พร้อมตรวจคัดกรองสารเสพติดในประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ที่ได้
จากกระบวนการค้นหา) 
 
 
 
 



การค้นหา บ าบัดฟื้นฟูฯ และส่งต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

 1.  ขั้นตอนการค้นหา 

  1.1  ให้นายกเทศมนตรี พิจารณาแผนปฏิบัติการในการค้นหาผู้เสพติดยาเสพติดในพื้นที่ แบบ
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการค้นหา ซึ่งประกอบ ฝ่ายปกครอง 
ต ารวจ สาธารณสุข ฯลฯ ด าเนินการค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดยายาเสพติดในหมู่บ้าน หรือพ้ืนที่เสี่ยง โดยการประชาคมใน
หมู่บ้าน จัดตั้งจุดตรวจสิ่งผิดกฎหมายหรือยาเสพติด หรือวิธีการอ่ืนใดตามความเหมาะสม โดยประสานงานและ
ประสานแผนด าเนินงานกับศูนย์เพื่อการคัดกรองอย่างใกล้ชิด 

  1.2  เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งได้แก่ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตาม พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ที่เข้าร่วมใน
การค้นหาผู้เสพ/ติดตามแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการข้างต้น หากพบผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพ
ติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ตามลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณที่ก าหนด  ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ดังนี้ 
   1) ด าเนินการเชิญตัวมาตรวจปัสสาวะเบื้องต้น  

2) หากผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบว่า มีสารเสพติดอยู่ในปัสสาวะ ให้ด าเนินการแจง้
สิทธิให้กับผู้ต้องสงสัย ฯ ทราบ โดยผู้ต้องสงสัยฯ สามารถยินยอมหรือไม่ยินยอมที่จะเข้าสู่ การบ าบัดฟ้ืนฟูได้ ซึ่ง
หากยินยอมเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูจะถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมาย  

2.1) กรณีผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดฯ ยินยอมเข้ารับการบ าบัด ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

 (1) ให้ผู้ยินยอมเข้ารับการบ าบัด ฯ ด าเนินการกรอกข้อมูล ตามแบบ บ.
108-2557-1 บันทึกผลการตรวจปัสสาวะ และแบบ บ.108-2557-2 แบบยินยอมเข้ารับการบ าบัด ฟ้ืนฟูฯ 

 (2) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ตรวจสอบประวัติของ ผู้
ยินยอมเข้ารับการบ าบัดฯ ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ต้องหา หรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอื่น ที่มีโทษจ าคุก
หรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุก ตามค าพิพากษาของศาล 

 (3) เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพิจารณาและเห็นว่า ผู้
ยินยอมเข้ารับการบ าบัดฯ ไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคม ทั้งในส่วนของพฤติกรรม 
ภายนอกที่สังเกตได้ เช่น มีอาวุธ ใช้ก าลังท าร้าย หรือขู่เข็ญผู้อื่นให้เกิดความกลัวหรือตกใจ อาละวาด หรือ ใช้ความ
รุนแรง ฯลฯ 

 (4) น าผู้ยินยอมเข้ารับการบ าบัดฯ พร้อมข้อมูลตามแบบ บ.108-2557-1 
และ 2 ที่ได้มีการกรอกข้อมูลไว้แล้ว ไปตรวจสอบประวัติการเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ และประเมินสภาพ การเสพการ



ติดยาเสพติดที่ศูนย์เพ่ือการคัดกรองในพ้ืนที่ หรือด าเนินการประเมินคัดกรองนอกพ้ืนที่ ตาม แผนปฏิบัติการฯ ที่ได้
ก าหนดไว้ 

2.2) กรณีผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดฯ ไม่ยินยอมเข้ารับการบ าบัด ให้
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยน าผู้ต้องสงสัยไปตรวจ ยืนยันผลการ
ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นที่สถานพยาบาล หากพบสารเสพติดในปัสสาวะให้ด าเนินการตามข้ันตอน กฎหมายต่อไป 
 
 2.  ข้ันตอนการประเมินคัดกรองและส่งต่อเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู ฯ 
  องค์ประกอบของศูนย์เพื่อการคัดกรอง 
  ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ด าเนินการออกค าสั่งจัดตั้งศูนย์เพ่ือการ คัดกรองและ
คณะกรรมการของศูนย์เพ่ือการคัดกรอง ควรประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ต ารวจ คุมประพฤติ
และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามท่ีเห็นสมควร 

  บทบาทหน้าที่ศูนย์เพื่อการคัดกรอง 
  1) ตรวจสอบประวัติการบ าบัดรักษา  

2) คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะทางกายและสุขภาพจิต  
3) ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ให้ข้อมูลและสร้างแรงจูงใจในการบ าบัดรักษา  
4) พิจารณาและส่งต่อผู้ที่จะเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ไปยังค่ายหรือสถานพยาบาลตามที่ก าหนดและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
5) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรอง 
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการด าเนนิงานศูนย์เพื่อการคัดกรอง 
ฝ่ายปกครอง/สาธารณสุข : ท าหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติการบ าบัดรักษาของผู้ที่จะเข้า รับ

การบ าบัดฟ้ืนฟู ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ยินยอมเข้าบ าบัดรักษา เกินกว่า 5 ครั้ง หรือพิจารณาแล้วว่าการส่งตัวผู้นั้นเข้า รับ
การบ าบัดฟ้ืนฟู ฯ ไม่เป็นประโยชน์ หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจในสถานพยาบาล (ช่วง
บ าบัดรักษา และช่วงติดตามดูแลต่อเนื่อง) หรือระบบบังคับบ าบัด (ช่วงบ าบัดฟ้ืนฟู) และลงข้อมูลผล การคัดกรองใน
ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ ผู้ที่เข้ารับการ 
  สาธารณสุข : ท าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของการถอนพิษยาและการเจ็บป่วยจาก โรคแทรกซ้อน
ทางกายและจิต และท าการจ าแนกคัดกรองและแยกประเภทตามความรุนแรงของการเสพติด พร้อมทั้งให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้น โดยให้ข้อมูลและสร้างแรงจูงใจในการบ าบัด และพิจารณาและส่งต่อผู้ที่จะ เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู
ฯ ไปยังสถานบ าบัดที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้หากพบว่าผู้ที่จะเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาและมีอายุไม่ครบ 18  ปีบริบูรณ์ให้แจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาต้นสังกัด และสถานศึกษาที่
นักเรียนคนนั้นก าลังศึกษาอยู่ 



  ทั้งนี้ หากผู้ยินยอมเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูมาถึงศูนย์คัดกรองนอกเวลาราชการ ให้ศูนย์เพ่ือ การคัด
กรองนัดหมายให้มาคัดกรองในราชการ 

 3.  ข้ันตอนการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 
  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดฯ ตาม
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐานที่ก าหนด ดังนี้ 
  3.1 การบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ในรูปแบบค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ให้ด าเนินการเป็นไปตาม มาตรฐานและ
หลักสูตรที่ก าหนด โดยสามารถปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมในบางส่วนให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ และผู้เข้ารับการ
อบรม แต่ทั้งนี้ ควรด าเนินการตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ภายใต้การบ าบัดฟ้ืนฟูฯที่ เน้นการให้ความรัก
ความเมตตาแบบพ่อดูแลลูก โดยมีระยะเวลาในการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ไม่น้อยกว่า 9 วัน และให้ การฝึกอาชีพเพ่ิมเติมอีก
อย่างน้อย 30 ชั่วโมง 
  ทั้งนี้ ให้มีการคัดกรองสภาพการเสพติดของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในช่วงแรกของการเข้ารับ การ
บ าบัดฯ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรศูนย์ขวัญแผ่นดิน หากพบว่าเป็นผู้ติด หรือผู้ติดที่มีอาการทางจิตที่อาจ ยังไม่
แสดงอาการในช่วงคัดกรองก่อนเข้ารับการบ าบัดฯ ให้ด าเนินการประสานสถานพยาบาลสาธารณสุข ในพ้ืนที่เพ่ือส่ง
ต่อเข้ารับการบ าบัดที่เหมาะสมกับสภาพการเสพติดและสภาวะทางการแพทย์ต่อไป หรือหากไม่ สามารถส่งต่อเข้ารับ
การบ าบัดในสถานพยาบาลได้ ต้องให้การดูแลอย่างเหมาะสมเป็นกรณีพิเศษ 
  ในกรณีที่มีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล ให้ด าเนินการลบข้อมูลการบ าบัดรักษาในระบบ NISPA 
เพ่ือให้สามารถได้รับการติดตามทางการแพทย์ที่เหมาะสมจากบุคลากรสาธารณสุขต่อไป 
  3.2 การบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ในสถานพยาบาล ให้ด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพ ที่
สาธารณสุขก าหนด 
 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของส านักงานเทศบาลต าบลท่า
เยี่ยม ประจ าปี 2566 เพ่ือให้ประชาชนในต าบลท่าเยี่ยมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด มี
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  จ านวนผลของประชาชนที่เข้าร่วมการอบรม และให้เบาะแส ยาเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมการอบรมและจ านวนเบาะแส 
หมู่ จ านวนผู้เข้าร่วม

ประชาคม 
จ านวนผู้ให้

เบาะแส (คน) 
จ านวนผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (คน) คิดเป็น

ร้อยละ ยาเสพติด สงสัยว่าค้ายา รวม 
1 5 - - - - - 
2 4 1 - - - 20 
3 56 5 4 1 5 8.92 
4 27 2 - - - 7.4 
5 4 1 5 2 7 25 
6 16 - - - - - 
7 33 1 มีผู้เสพและค้าหลายรายไม่สามารถระบุจ านวนได้ 
8 31 2 ไม่สามารถระบุจ านวนได้ 
9 22 1 1 - 1 4.54 
10 22 - - - - - 
11 28 1 - - - - 
12 33 1 มีผู้เสพและค้าหลายรายไม่สามารถระบุจ านวนได้ 
13 21 1 - - - - 
14 16 - - - - - 
15 29 3 1 2 3 10.34 
16 34 1 - - - - 
รวม 381 20 มีผู้เสพและค้าหลายรายไม่สามารถระบุ

จ านวนได ้
5.24 

 จากตารางที่ 1 พบว่าการท าประชาคมของโครงการเพ่ือหาเบาะแสผู้เสพยาและผู้ค้ายาเสพติด ได้ข้อมูล
ในทางลับ(ปกปิด) มีผู้ให้เบาะแสจ านวน 20 คน จากจ านวนผู้เข้าร่วมประชาคม 381 คน คิดเป็นร้อยละ 5.24           
มีเบาะแสของจ านวนผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ระบุว่ามีผู้เสพและค้าหลายรายจึงไม่สามารถระบุเป็นจ านวนที่
แท้จริงได้  
 
 

 

 



สรุปผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมายโครงการคือ อบรมให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนในเขตต าบลท่าเยี่ยมทั้ง 16 หมู่บ้าน จ านวน 500 คน และตรวจคัด
กรองหาสารเสพติดในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้จากกระบวนการค้นหา จ านวน 500 คน เพ่ือให้ประชาชนในต าบลท่า
เยี่ยมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
 ในกระบวนการด าเนินการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้ด าเนินการ
ดังนี้ คือ จัดประชุมชี้แจงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพ้ืนที่ต าบลท่าเยี่ยมและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
แนวทางการด าเนินงานในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยมด าเนินการจัดท ากิจท ากิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงาน ก ากับ ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานและ
ชี้แจงความคืบหน้าการด าเนินงานเป็นระยะๆ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานความร่วมมือใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการจัดเวทีประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นและระบุเบาะแสของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนมีการประมวลผล สรุปผลการด าเนินเพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ างบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่า มีการรายงาน
ข้อมูลผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่สมบูรณ์นัก เนื่องจากในหมู่บ้านยังมีการปกปิดข้อมูล 
การรายงานข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง เกรงว่าจะเป็นการที่จะเสียชื่อเสียงของหมู่บ้าน หากให้ข้อมูลและจะมีผล
ต่อตนเองในด้านความปลอดภัย ความก้าวหน้าในอาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวิเคราะห์ความจ าเป็น ปริมาณของ
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การรายงานต้องไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน รวมถึงการให้ความร่วมมือของแต่ละส่วนกอง และไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้รายงานข้อมูล 
ชื่อเสียงของครอบครัว  
 

 

 

 

 



การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ างบประมาณ พ.ศ.2566 

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

  วันที่ 15 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม พร้อม
ด้วยฝ่ายปกครองอ าเภอโชคชัย ต ารวจภูธรอ าเภอโชคชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และข้าราชการ พนักงาน
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ลงพ้ืนที่ประชาคมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ างบประมาณ พ.ศ.2566 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด การบ าบัดฟื้นฟูฯ และรับฟังความคิดเห็น/รับแจ้งเบาะแสของ
ประชาชนในพื้นท่ี ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

 
                                                       
 

 

 

 

 



  



ผลจากการลงพื้นที่ประชาคมรับฟังความคิดเห็น/รับแจ้งเบาะแสของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

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

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.  นายธรรมธรรศ  ทองส าโรง นายอ าเภอโชคชัย มอบหมาย
ให้ ฝ่ายความมั่นคง อ.โชคชัย บูรณาการร่วมกับ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จนท.ตร.สภ.โชคชัย สาธารณสุขอ าเภอโชค
ชัย รพ.สต.บ้านโจด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพ้ืนที่  ลงพื้นที่เพ่ือท าความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย และลงพื้นที่ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Re-X-ray)ในพ้ืนที่ 
หมู่ที่ 3 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
     ผลการปฏิบัติงาน :  

ได้ท าการสุ่มตรวจปัสสาวะประชาชนกลุ่มเสี่ยง จ านวน 24 ราย ตรวจพบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย จ านวน 5 
ราย น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาท่ี รพ.โชคชัยต่อไป 

 



 

 


