แผนปฏิบตั ิการ
แผนระยะสัน้ ๑. แผนการดาเนินงานโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวติ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแส/กระตุ้นการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนตามแนวทางโครงการTO BE NUMBER ONE (๓,๐๐๐,๐๐๐บาท)
ลาดับที่
๑.

๒.
๓.

๔.

๕.

กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศวาระจังหวัดศรีสะเกษ
ต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพสมาชิก
TO BE NUMBER ONE ณ เดอะไพน์รสี อร์ท
จังหวัดปทุมธานี เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดพื้นที่เชิงบวกแก่แกนนาและ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE /
ประชาชน/เครือข่าย/CORE TEAM
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมาชิก TO BE
NUMBER ONE และ CORE TEAM ระดับจังหวัด/
ระดับอาเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดและ
อาเภอ TO BE NUMBER ONE

เป้า
หมาย
๕๐๐
คน

ต.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
ผูร้ บั
งบประมาณ
ผิดชอบ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
23
๒๕๓,๐๐๐ -สสจ.
ศรีสะเกษ

๑๐
คน

2227

๕๐๐
คน

1๗20

๓๕๐
คน

๑๘,๔๘๐ -สสจ.

ศรีสะเกษ
-เครือข่าย
๔๙๐,๐๐๐ -สสจ.
ศรีสะเกษ
-เครือข่าย
9-10

๑๙๘,๐๐๐ -สสจ.

ศรีสะเกษ
-เครือข่าย

๓๗,๐๔๐ -สสจ.

การสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
๑๒
ระดับประเทศ กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการระดับ คน
จังหวัด

ศรีสะเกษ
-เครือข่าย

แผนปฏิบตั ิการ

แผนระยะสัน้ ๑. แผนการดาเนินงานโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวติ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแส/กระตุ้นการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE(๓,๐๐๐,๐๐๐บาท)
เป้า
หมาย
๕๐๐
คน

ลาดับที่

กิจกรรม

๖.

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่ นเรียนรู้การดาเนินงาน
ยาเสพติด/ TO BE NUMBER ONE (รับการประเมิน
ประกวดระดับประเทศรอบลงพื้นที่) กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการ/CORE TEAM/เยาวชนชมรม TO BE
NUMBER ONE ระดับจังหวัด/อาเภอ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๗.

๑,๕๐๐
การประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมรวมพลคน TO BE
คน
NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการ/CORE TEAM/เยาวชนชมรม TO BE
NUMBER ONE ระดับจังหวัด/อาเภอ กิจกรรมการ
ประกวด ๑) อาเภอ TO BE NUMBER ONE ๒) ชมรม
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ
หมู่บ้านชุมชน เรือนจา สานักงานคุมประพฤติ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๔) การประกวด
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

ต.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
ผูร้ บั
งบประมาณ
ผิดชอบ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔๕๙,๐๐๐ -สสจ.
23
บาท
ศรีสะเกษ
-ภาคี
เครือข่าย

18

๑,๕๔๔,๔๘๐

บาท

-สสจ.
ศรีสะเกษ
-ภาคี
เครือข่าย

แผนปฏิบตั ิการ
แผนระยะสัน้ ๑. แผนการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสและกระตุน้ การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ เยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน มีความสามัคคี เป็นอันหนึง่ อันเดียว กัน เกิดเป็นพลังแผ่นดินที่เข้มแข็ง งบประมาณ จานวน ๖,๘๔๒,๕๒๐ บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ลาดับที่
กิจกรรม
เป้าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดทาแผนงานโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุน
๑ แผน
1.

งบประมาณในการดาเนินงาน
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการดาเนินโครงการ
๑ เรื่อง
2. TO BE NUMBER ONE

3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดปี 256๒
๑ คาสั่ง

ประกาศเจตนารมณ์โครงการ TO BENUMBER ONE
๑ เรื่อง
4.

เป็นวาระจังหวัด
ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดาเนินงานโครงการ
๑ ครั้ง
5.
๒๓
TO BE NUMBER ONE แก่ผู้บริหาร และ MOU
ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดาเนินงานโครงการ
๓ ครั้ง
6.
๒๓ 


TO BE NUMBER ONE แก่ผู้ปฏิบตั ิงาน
แจ้งแผนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE แก่หน่วยงาน ๒ ครั้ง
7.
 
ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกอาเภอดาเนินงานตามเกณฑ์จังหวัด/
๔ ครั้ง
8.
        
อาเภอ TO BE NUMBER ONE

9.

จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
คัดเลือกระดับจังหวัด

๓ ครั้ง





งบประ
มาณ

-

ผูร้ บั
ผิดชอบ
-สสจ.
ศรีสะเกษ

-

-สนง.
จังหวัด

-

-สสจ.

-

-ผวจ.

-

-ผวจ.

-

-

-สสจ.
ศรีสะเกษ
-สสจ.
ศรีสะเกษ
-สสจ.
ศรีสะเกษ
-สสจ./ศึกษา

แผนปฏิบตั ิการ
แผนระยะสัน้ ๑. แผนการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลาดับที่
๑๐.
๑๑.

๑๒.

๑๓.
๑๔.

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสและกระตุน้ การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ เยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน มีความสามัคคี เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เกิดเป็นพลังแผ่นดินทีเ่ ข้มแข็ง งบประมาณ จานวน ๖,๘๔๒,๕๒๐ บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
งบ
กิจกรรม
เป้าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ
การประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE
๔ ครัง้ /
23
๒๐
23
๑๗
๑๘,๐๐๐
๑๕๐ คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนงานและการขับเคลื่อนการ๓๐๐ คน
๒๔
๙๖,๐๐๐
ดาเนินงานอาเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแกนนาและสมาชิก TO BE ๔๐๐คน
๓๕๖,๐๐๐
NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน
๒๖สมาชิก TO BE NUMBER ONE /ประชาชน/เครือข่าย/CORE
๒๙
TEAM (ช่วงเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย) วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒
การเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ปี ๒๕๖๒
บูธนิทรรศ
๘๐,๐๐๐
๒๗ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การ ๑ บูธ
๑-๕
๓๑
การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสุขสาหรับสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ

๒๕๐คน
๖๑๐

ผูร้ บั
ผิดชอบ
-สสจ.
-สสจ.
- CORE
TEAM
-สสจ.

-สสจ.
-เครือข่าย

-สสจ.
๓๑๕,๐๐๐ - CORE
TEAM

แผนปฏิบตั ิการ
แผนระยะสัน้ ๑. แผนการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสและกระตุน้ การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ เยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน มีความสามัคคี เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เกิดเป็นพลังแผ่นดินทีเ่ ข้มแข็ง งบประมาณ จานวน ๖,๘๔๒,๕๒๐ บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ผูร้ บั
งบ
ลาดับที่
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ
๑๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายแกนนาและสมาชิก TO BE
๑๐๐ คน
๑๓๑๗๐,๐๐๐ -สสจ.
NUMBER ONE ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
๑๗
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๑๖.
๑๗.
๑๘.

เข้าค่าย TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
CAMP ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จานวน ๒ ทีม
รวมครู/เจ้าหน้าที่/เยาวชน
เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด TO BE NUMBER ONE
TEEN DANCERCISE ระดับประเทศ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแกนนาชมรม/
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE กลุ่มเป้าหมาย
แกนนาชมรม/สมาชิก ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE (เตรียมความพร้อมการ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE)

๕๐ คน

๒๐๒๒

๑๒๐ คน

๓๐๐
คน

๘-๙
๒๓๒๔

-สสจ.
๒๔๗,๕๐๐ - CORE
TEAM
๕๙๒,๐๐๐ -สสจ.
-เครือข่าย

๑๘๓,๐๐๐ -สสจ.

-เครือข่าย

แผนปฏิบตั ิการ
แผนระยะสัน้ ๑. แผนการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสและกระตุน้ การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ เยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน มีความสามัคคี เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เกิดเป็นพลังแผ่นดิ นทีเ่ ข้มแข็ง งบประมาณ จานวน ๖,๘๔๒,๕๒๐ บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ผูร้ บั
งบ
ลาดับที่
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ
๖๐ คน
๑๖๖,๒๐๐ -สสจ.
๑๙. การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE
๑
-เครือข่าย
IDOL ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่
๒๐. การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER
๖
-สสจ.
๑๔ คน

๒๑.

๒๒.

ONE IDOL รอบพิเศษ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี เป้าหมาย เยาวชน ครู ผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ จานวน ๒๐ คน
การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ๒๐ คน
ONE IDOL ระดับประเทศ ณ ห้างสรรพสินค้าเจเจ
มอลล์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ครู
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่
๑๐ คน
เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพสมาชิก
TO BE NUMBER ONE ณ เดอะไพน์รีสอร์ท
จังหวัดปทุมธานี เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่๑)

๔๖,๐๐๐

-เครือข่าย

๒๗๗,๐๐๐ -สสจ.

-เครือข่าย


๒๒๒๔



๑๕,๙๐๐ -สสจ.

-เครือข่าย

แผนปฏิบตั ิการ
แผนระยะสัน้ ๑. แผนการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสและกระตุน้ การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ เยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน มีความสามัคคี เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เกิดเป็นพลังแผ่นดินทีเ่ ข้ม แข็ง งบประมาณ จานวน ๖,๘๔๒,๕๒๐ บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ผูร้ บั
งบ
ลาดับที่
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ
๓๖๑,๔๒๐ -สสจ.
๒๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดพื้นที่เชิงบวกแก่เยาวชนในพื้นที่ ๕๐๐ คน
๑๖-เครือข่าย
จังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
๑๘
ว่างให้เป็นประโยชน์แก่สังคม กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน
สมาชิก TO BE NUMBER ONE/ประชาชน/เครือข่าย/CORE
TEAM
๑๐ คน
๒๔. การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การบาบัดรักษาและ

๙๖,๐๐๐ -สสจ.
-เครือข่าย

ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น
ณ จังหวัดเชียงราย เป้าหมายเยาวชน / เจ้าหน้าที่
๒๕.

๔,๔๐๐ เล่ม
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๕๐๐ ป้าย
- ค่าจัดซื้อนิตยสาร TO BE NUMBER ONE
เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท จานวน ๔๐๐ เล่มๆละ ๒๐๐ บาท
- จัดพิมพ์คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท จานวน ๔,๐๐๐ เล่ม

- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์/สื่อประชาสัมพันธ์
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

-เยาวชน












๑,๐๓๐,๐๐๐

-สสจ.
-เครือข่าย

-เยาวชน

แผนปฏิบตั ิการ
แผนระยะสัน้ ๑. แผนการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสและกระตุน้ การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ เยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน มีความสามัคคี เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เกิดเป็นพลังแผ่นดินทีเ่ ข้มแข็ง งบประมาณ จานวน ๖,๘๔๒,๕๒๐ บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ผูร้ บั
งบ
ลาดับที่
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ
๒๖. การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
๑๕- ๑,๔๕๒,๐๐๐ -สสจ.
๒๒๐ คน
-เครือข่าย
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในการ
๑๗
ประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รายละเอียด
ดังนี้
๑) เข้าร่วมการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE
NUMBER ONE ระดับประเทศ จานวน ๒๒๐ คน

๒) การจัดทาวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน จานวน ๑ชุด
๓) จัดบูธนิทรรศการ จานวน ๖ บูธ
๒๗.
๒๘.

การศึกษาดูงานต่างจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที่ จานวน ๕๐ คน

๕๐ คน

ค่าจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน TO BE
NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเผยแพร่
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔๐๐ เล่ม

๔๔๐ เล่ม







๒๒๒๔


๒๓๒,๕๐๐ -สสจ.

-เครือข่าย





๙๖,๐๐๐

-สสจ.
-เครือข่าย

แผนปฏิบตั ิการ
แผนระยะสัน้ ๑. แผนการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสและกระตุน้ การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ เยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน สามารถเข้าถึงระบบการบาบัดรักษา และสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสขุ งบประมาณ จานวน ๖,๘๔๒,๕๒๐ บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
งบ
ลาดับที่
กิจกรรม
เป้าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ
๒๙. จัดค่ายบาบัดและฟื้นฟูจิตใจภายใต้โครงการใครติดยายกมือ
๔๘๐ คน
ขึ้น บูรณาการร่วมกับโครงการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด “ค่าปรับเปลีย่ นพฤติกรรม” จานวน ๖ รุ่น
- รุ่นที่ 1 วันที่ ๑๓ ธ.ค. 256๒-๒4 ธ.ค. 256๒
๑๓ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อาเภอ
๒๔
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าอบรม จานวน 80 คน
- รุ่นที่ 2 วันที่ 1๔ ก.พ. 256๓-๒๕ ก.พ. 256๓
ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อาเภอ
๑๔เมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ผูเ้ ข้าอบรม จานวน 80 คน
๒๕
- รุ่นที่ 3 วันที่ ๔ มี.ค. 256๓-๑๕ มี.ค. 256๓ ณ กองร้อย
อาสารักษาดินแดน จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อาเภอเมือง
๔ศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าอบรม จานวน 80 คน
๑๕
- รุ่นที่ 4 วันที่ ๔ เม.ย.-1๕ เม.ย. 256๓ ณ กองร้อย
อาสารักษาดินแดน จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อาเภอเมือง
๔ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าอบรม จานวน 80 คน
๑๕

ผูร้ บั
ผิดชอบ
-ปกครอง

-สสจ.
-เครือข่าย

แผนปฏิบตั ิการ
แผนระยะสัน้ ๑. แผนการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสและกระตุน้ การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ เยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน สามารถเข้าถึงระบบการบาบัดรักษา และสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสขุ งบประมาณ จานวน ๖,๘๔๒,๕๒๐ บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
งบ
ลาดับที่
กิจกรรม
เป้าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประมาณ
- รุ่นที่ 5 วันที่ ๒2 เม.ย. 256๓- ๓ พ.ค. 256๓
๒๒- ๑-๓
ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อาเภอ
๓๐
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าอบรม จานวน 80 คน
- รุ่นที่ 6 วันที่ ๓ มิ.ย. 256๓- ๑๔ มิ.ย. 256๓
๓ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อาเภอ
๑๔
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าอบรม จานวน 80 คน
๓๐.
๓๑.
๓๒.

นิเทศติดตามผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสถานศึกษา/สถานประกอบการ/ชุมชน

๔ ครัง้ /ปี

ประชุมสรุปผลการดาเนินงานทุกเดือน

เดือนละ
๑ ครัง้

ประชุมสรุปผลการนิเทศงาน









ผูร้ บั
ผิดชอบ
-ปกครอง

-สสจ.
-เครือข่าย

-ปกครอง

-สสจ.
-เครือข่าย

๒ ครัง้

 





















-ปกครอง

-สสจ.
-เครือข่าย





-ปกครอง

-สสจ.
-เครือข่าย

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด

ระยะเวลาการดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เป้าหมาย
๕๐๐ คน

งบประมาณ
150,000

ผูร้ บั ผิดชอบ
ศอ.ปส.จ.
ศรีสะเกษ

2

โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการดาเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๓๐๐ คน

40,000

ศอ.ปส.จ.
ศรีสะเกษ

3

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๕๐๐ คน

100,000

ศป.ปส.อ.
ไพรบึง

4

โครงการ TO BE NUMBER
ONE

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๐๐ คน

18,000

ศป.ปส.อ.
ไพรบึง

ผลลัพธ์
เยาวชน ประชาชน มีความรู้
เข้าใจ และตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด
ตลอดจนเป็นพลังในการ
ต่อต้านยาเสพติด
มีข้อมูลระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนิน
ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
และเยาวชนได้มีเวลาออก
กาลังกายไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
มีการเข้าร่วมประกวด
ทุกกิจกรรม

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่
5
6

7

8

โครงการ/กิจกรรม
แผนงานการพัฒนาและขับเคลื่อนกลไก
อาสาพัฒนาประชารัฐ
แผนงานสร้างเจตคติเพื่อผู้นา ผู้เสพที่ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟูกลับสู่สังคม และ TO BE
NUMBER ONE
แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
โครงการจัดทาป้ายรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ระยะเวลาการดาเนินงาน

เป้าหมาย

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๕๐๐ คน

งบประมาณ
0
0

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๐๐ คน
0

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒๐๐ คน
100,000
๒๐๐ คน

ผูร้ บั ผิดชอบ
ศป.ปส.อ.
ไพรบึง

ผลลัพธ์
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และมีความรู้ความเข้าใจมี
ทัศนคติ
ศป.ปส.อ.กันทรารมย์ ผู้พ้นโทษ ผู้เข้ารับการบาบัด
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถนะ และ
สภาพจิตใจสามารถปรับตัวใช้
ชีวิตอยู่ในสังคม ร่วมกับ
หมู่บ้าน/ชุมชนได้
ศป.ปส.อ.กันทรารมย์ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทัศนคติที่ถูกต้อง ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
ศป.ปส.อ.ขุนหาญ
ประชาชนตระหนักถึงโทษ
ของยาเสพติดมากขึ้น

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9

จัดตั้งชุดปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน ชุมชน

10

11

สร้างเจตคติเพื่อนาผู้เสพที่ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูกลับสู่สังคม

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

0

ศป.ปส.อ.น้าเกลี้ยง

0

ศป.ปส.อ.น้าเกลี้ยง

ทราบบุคคล เป้าหมาย และ
ผู้เกี่ยวข้อง แหล่งพักยา เพื่อ
จับกุม ปิดล้อม ตรวจค้น
กดดันเป้าหมาย
ผู้พ้นโทษ/ผู้รับการบาบัดได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถนะและสภาพ
จิตใจ สามารถปรับตัวใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมร่วมกับหมู่บ้าน/
ชุมชนได้

20,000

ศป.ปส.อ.น้าเกลี้ยง

๒๐๐ คน

๒๐๐ คน

สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

งบประมาณ

๒๐๐ คน

เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ของประชาชน ประชาชนรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE

13

โครงการ TO BE NUMBER ONE
เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

0

ศป.ปส.อ.น้าเกลี้ยง

๒๐๐ คน
๒๕๐ คน

28,000

ผลลัพธ์

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติด
สานักงานสาธารณสุข 1) สมาชิกชมรมตระหนักถึง
อาเภอพยุห์
โทษ ของอบายมุขและยาเสพ
ติดทุกประเภท
2) สมาชิกชมรมได้แสดงออก
ตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ
3) สมาชิกชมรมมีความเป็น
ผู้นา สามารถแก้ปัญหา คิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์การ
นาเสนอผลงานชมรมด้วย
ความภาคภูมิใจ มีการสร้าง
เครือข่ายชมรม TO BE
NUMBER ONE

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14

แผนงานสร้างเจตคติเพื่อผู้นา ผู้เสพที่ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟูกลับสู่สังคม

15

แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

16

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา (อบต.ยางชุมใหญ่)

17

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (อุดหนุน จังหวัด
ศรีสะเกษ) (อบต.ยางชุมใหญ่)

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๕๐ คน

0

ศป.ปส.อ.พยุห์

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๕๐ คน

0

ศป.ปส.อ.พยุห์

ผู้พ้นโทษ/ผู้รับการบาบัดได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถนะและสภาพ
จิตใจ สามารถปรับตัวใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมร่วมกับหมู่บ้าน/
ชุมชนได้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑๕๐ คน

20,000

๕๐ คน

5,000

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ยางชุมใหญ่
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ยางชุมใหญ่

ป้องกันปัญหายาเสพติดแก่เด็ก
ในโรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่

ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่ อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (อุดหนุน ศป.ปส.อ.ยางชุมน้อย)
(อบต.ยางชุมใหญ่)
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.
ลิ้นฟ้า
ประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาและพิษภัยของยา
เสพติด ตลอดจนแนวทางป้งอกันและ
แก้ไข (อบต.ลิ้นฟ้า)
รณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (โรงเรียนยางชุมใหญ่)

19
20
21

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

๒๐๐ คน

20,000

๕๐ คน

0

๕๐ คน

0

๒๐๐ คน

20,000

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ยางชุมใหญ่
องค์การบริหารส่วน
ตาบลลิ้นฟ้า (อาเภอ
ยางชุมน้อย)
องค์การบริหารส่วน
ตาบลลิ้นฟ้า (อาเภอ
ยางชุมน้อย)
โรงเรียนยางชุมใหญ่

ผลลัพธ์
ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อาเภอยางชุมน้อย
คนในชุมชนตาบลลิ้นฟ้ามี
ความรู้ เข้าใจ ถึงภัยของงยา
เสพติด
คนในชุมชนตาบลลิ้นฟ้ามี
ความรู้ เข้าใจ ถึงภัยของงยา
เสพติดยิ่งขึ้น
ครูและนักเรียนได้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน
และสามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

22

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว (อบต.คอนกาม)

23

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
(อบต.คอนกาม)

24

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (โรงเรียนบ้านยางเครือ)

25

โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด
TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO
BE NUMBER ONE DANCERCISE
(โรงพยาบาลยางชุมน้อย)

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๓๐๐ คน

40,000

องค์การบริหารส่วน
ตาบลคอนกาม
(อาเภอยางชุมน้อย)

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน ชชุมชน ลด
ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด

๕๐ คน

20,000

ลดปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด

๑๕๐ คน

10,000

องค์การบริหารส่วน
ตาบลคอนกาม
(อาเภอยางชุมน้อย)
โรงเรียนบ้านยางเครือ
(อาเภอยางชุมน้อย)

๒๐๐ คน

25,000

โรงพยาบาล
ยางชุมน้อย

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจ
มีต้นแบบผู้นา TO BE
NUMBER ONE ใน
กลุ่มเป้าหมายครบทุก 12
แห่ง ร้อยละ 100

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

26

รณรงค์ให้ความรู้ในวันสาคัญเพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ สุขภาพจิตและสารเสพ
ติด (โรงพยาบาลยางชุมน้อย)

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

27

โครงการแผนงานการสร้างมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขยา
เสพติด (อบต.ยางชุมใหญ่)

28

แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

๒๐๐ คน

20,000

โรงพยาบาล
ยางชุมน้อย

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๕๐ คน

0

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑๕๐ คน

20,000

ผลลัพธ์

ประชาชนเข้าถึงบริการคัด
กรองตรวจสุขภาพ ผู้ป่วย
ได้รับการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน
องค์การบริหารส่วน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ตาบลยางชุมใหญ่ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการ
(อาเภอยางชุมน้อย) ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
ศป.ปส.อ.อุทุมพรพิสัย 1) ป้องกันปัญหายาเสพติดแก่
เด็กและเยาวชนในอาเภอ โดย
เกิดภูมิคุ้มกันทาให้ปัญหากลุ่ม
เสี่ยงลดลง
2) เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร กาหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด
ร่วมกัน

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

29

แผนงานสร้างเจตคติเพื่อนาผู้เสพที่ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟูกลับสู่สังคม

30

แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

31

แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

๕๐ คน

0

๕๐ คน

0

7,500
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๕๐ คน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

ศป.ปส.อ.อุทุมพรพิสัย ผู้พ้นโทษ/ผู้รับการบาบัดได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถนะและสภาพ
จิตใจ สามารถปรับตัวใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมร่วมกับหมู่บ้าน/
ชุมชนได้
ศป.ปส.อ.อุทุมพรพิสัย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ศป.ปส.อ.อุทุมพรพิสัย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

32

การจัดนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

33

กิจกรรมเฉลิมฉลองและต่อยอดเงิน
ขวัญถุงพระราชทาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๕๐๐ คน

0

สนง.พัฒนาชุมชน
อาเภอขุขันธ์

หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ทุกกองทุน มีความสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9
และเป็นการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติแด่
พระองค์ท่าน

๕๐๐ คน

0

สนง.พัฒนาชุมชน
อาเภอขุขันธ์

กองทุนแม่ของแผนดินทุก
หมู่บ้าน มีเงินทุนเพิ่มขึ้น เพื่อ
เป็นการใช้จัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

34

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ประชุมแกนนา อาสาสมัคร
คณะกรรมการบริหาร ศูนย์เรียนรู้ฯ
และแกนนาเด็ก/เยาวชน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๓๐๐ คน

0

สนง.พัฒนาชุมชน
อาเภอขุขันธ์

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับอาเภอ มีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็น
รูปธรรม โดยแกนนาเยาวชน
เป็นตัวหลัก ทาให้เยาวชนมี
แหล่งการเรียนรู้ด้านการ
บริหารจัดการกองทุน
สามารถนาไปปรับใช้ในการ
ร่วมกันป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน
อย่างยืน

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

35

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

36

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๘๐๐ คน

300,000

องค์การบริหารส่วน
ตาบลใจดี
(อาเภอขุขันธ์)

๕๐๐ คน

170,000

องค์การบริหารส่วน
ตาบลดองกาเม็ด
(อาเภอขุขันธ์)

สามารถป้องกันและลดโอกาส
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เยาวชน
และชาวบ้านในพื้นที่ตาบล
จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัคร
สมาน สามัคคีให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน
สามารถป้องกันและลดโอกาส
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เยาวชน
และชาวบ้านในพื้นที่ตาบล
จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัคร
สมาน สามัคคีให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

37

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

38

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๕๐๐ คน

180,000

องค์การบริหารส่วน
ตาบลตะเคียน
(อาเภอขุขันธ์)

๕๐๐ คน

150,000

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
นิคมพัฒนา
(อาเภอขุขันธ์)

สามารถป้องกันและลดโอกาส
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เยาวชน
และชาวบ้านในพื้นที่ตาบล
จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัคร
สมาน สามัคคีให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน
สามารถป้องกันและลดโอกาส
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เยาวชน
และชาวบ้านในพื้นที่ตาบล
จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัคร
สมาน สามัคคีให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

39

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

40

โครงการกีฬาเข้าพรรษาต้านยาเสพติด

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๕๐๐ คน

170,000

องค์การบริหารส่วน
ตาบลปราสาท
(อาเภอขุขันธ์)

สามารถป้องกันและลดโอกาส
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เยาวชน
และชาวบ้านในพื้นที่ตาบล
จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัคร
สมาน สามัคคีให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน

๕๐๐ คน

180,000

องค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีตระกูล
(อาเภอขุขันธ์)

สามารถป้องกันและลดโอกาส
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เยาวชน
และชาวบ้านในพื้นที่ตาบล
จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัคร
สมาน สามัคคีให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

41

โครงการแข่งขันกีฬา
TO BE NUMBER ONE

42

โครงการแข่งขันกีฬา
TO BE NUMBER ONE

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๘๐๐ คน

200,000

องค์การบริหารส่วน
ตาบลสะเดาใหญ่
(อาเภอขุขันธ์)

สามารถป้องกันและลดโอกาส
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เยาวชน
และชาวบ้านในพื้นที่ตาบล
จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัคร
สมาน สามัคคีให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน

๕๐๐ คน

100,000

องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยใต้
(อาเภอขุขันธ์)

สามารถป้องกันและลดโอกาส
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เยาวชน
และชาวบ้านในพื้นที่ตาบล
จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัคร
สมาน สามัคคีให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๖๐๐ คน

150,000

องค์การบริหารส่วน
ตาบลลมศักดิ์
(อาเภอขุขันธ์)

สามารถป้องกันและลดโอกาส
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เยาวชน
และชาวบ้านในพื้นที่ตาบล
จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัคร
สมาน สามัคคีให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน
ประชาชนมีความรู้เรื่องการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด วัยรุ่นในชุมชน
ห่างไกลยาเสพติด
ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้านชุมชนให้ปลอดจาก
ยาเสพติด

43

โครงการแข่งขันกีฬา

44

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE
NUMBER ONE)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑๐๐ คน

10,000

ศป.ปส.อ.เบญจลักษ์

45

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกัน
ยาเสพติด

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๒๐๐ คน

20,000

ศป.ปส.อ.เมืองจันทร์

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๒๕๐ คน

30,000

ศป.ปส.อ.เมืองจันทร์

ผู้พ้นโทษ/ผู้รับการบาบัดได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถนะและสภาพ
จิตใจ สามารถปรับตัวใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมร่วมกับหมู่บ้าน/
ชุมชนได้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เยาวชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด มีการ
เฝ้าระวังและลดอัตราการเสพ
เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด และเครือข่าย และ
ติดตามผู้ป่วยสารเสพติด

46

แผนงานสร้างเจตคติเพื่อนาผู้เสพที่ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟูกลับสู่สังคม

47

แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑๕๐ คน

20,000

ศป.ปส.อ.เมืองจันทร์

48

แผนงานบูรณาการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด โดยชุมชนมีส่วนร่วม

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๓๐๐ คน

42,000

ศป.ปส.อ.ราษีไศล

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

49

แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

50

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกัน
ยาเสพติด

51

แผนงานสร้างเจตคติเพื่อนาผู้เสพที่ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟูกลับสู่สังคม

52

แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๓๕๐ คน

40,000

ศป.ปส.อ.ราษีไศล

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑๕๐ คน

20,000

ศป.ปส.อ.วังหิน

๓๐๐ คน

30,000

ศป.ปส.อ.วังหิน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๒๐๐ คน

20,000

ศป.ปส.อ.วังหิน

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้านชุมชนให้ปลอดจาก
ยาเสพติด
ผู้พ้นโทษ/ผู้รับการบาบัดได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถนะและสภาพ
จิตใจ สามารถปรับตัวใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมร่วมกับหมู่บ้าน/
ชุมชนได้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

53

โครงการสถานศึกษาสีขาวต้านยาเสพติด

54

แผนงานสร้างเจตคติเพื่อนาผู้เสพที่ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟูกลับสู่สังคม

55

แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

56

โครงการ TO BE NUMBER ONE

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๕๐ คน

0

ศป.ปส.อ.ศรีรัตนะ

๕๐ คน

0

ศป.ปส.อ.ศรีรัตนะ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๕๐ คน

0

ศป.ปส.อ.ศรีรัตนะ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑๐๐ คน

10,000

ศป.ปส.อ.ศิลาลาด

เด็กและเยาวชนมีความรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด
ผู้พ้นโทษ/ผู้รับการบาบัดได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถนะและสภาพ
จิตใจ สามารถปรับตัวใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมร่วมกับหมู่บ้าน/
ชุมชนได้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม
ในการกิจกรรมและได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

57

โครงการสถานศึกษาสีขาวต้านยาเสพติด

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

58

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

59

รณรงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดที่
ถูกต้องในชุมชน

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๕๐ คน

0

ศป.ปส.อ.ศิลาลาด

เด็กและเยาวชนมีความรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๕๐ คน

0

ศป.ปส.อ.ศิลาลาด

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
กับปัญหายาเสพติดในชุมชน
รู้แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑๐๐ คน

10,000

ศป.ปส.อ.ห้วยทับทัน ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
เช่น วัยรุ่น มีความรู้เกี่ยวกับ
สารเสพติดที่ถูกต้อง และ
สามารถปกป้องตนเองจาก
สารเสพติดได้

แผนระยะสัน้ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมทีเ่ อื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่
60

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ TO BE NUMBER ONE
เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

๒๐๐ คน

20,000

ศป.ปส.อ.บึงบูรพ์

1) สมาชิกชมรมตระหนักถึง
โทษ ของอบายมุขและยาเสพ
ติดทุกประเภท และสามารถง
นคนเองได้
2) สมาชิกชมรมได้แสดงออก
ตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ
3) สมาชิกชมรมมีความเป็น
ผู้นา สามารถแก้ปัญหา
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์การ
นาเสนอผลงานชมรมด้วย
ความภาคภูมิใจ มีการสร้าง
เครือข่าย

