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Promotion Prevention & Protection  
Excellence

 ยาเสพตดิ  สสจ.
 1. อบรมการลงรายงานในระบบ 43 แฟม้ พร้อม
การ เคลมเงินในการใหบ้ริการ harm reduction
 2. ชีแ้จงการด าเนนิงานของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตามแนวทาง harm reduction
 3. ก าหนดโครงสร้าง/ค าส่ังทีช่ดัเจน
 4. ควบคุม ก ากบัติดตาม ผลการด าเนนิงาน

เพือ่ปอ้งกนัและส่งเสริมไม่
ใหม้ผู้ีเสพรายใหมใ่นพืน้ที่
อ าเภอแมล่านอ้ย

 ด้านการบ าบดั
 1. เปา้หมายในการบ าบดัระบบสมคัรใจ 115 ราย
 /บงัคับบ าบดัแบบไมค่วบคุมตัว 25 ราย
 2. ขยายการใหบ้ริการคลินกิเมทาโดนเพิม่ขึน้ รพ.
ปาย/รพ.ขนุยวม/รพ.แมส่ะเรียง/รพ.สบเมย
 3. ด าเนนิการชมุชนเปน็ศูนยก์ลางในการบ าบดั
(CBTx) เปา้หมายอ าเภอปางมะผ้ากบัแมล่านอ้ย 
 4. ก าหนดส่งแบบประเมนิสถานพยาบาลคุณภาพยา
เสพติด โรงพยาบาลปาย/ขนุยวม/แมล่านอ้ย/แมส่ะ
เรียง
 5. ขบัเคล่ือนการด าเนนิงาน ในรูปแบบ พชอ.
 6. การด าเนนิงานลดอนัตรายจากการใชย้า Harm 
reduction

เพิม่ชอ่งทางบ าบดัรักษา
- จดัคลีนกิเมทาโดนวนั
จนัทร์ที ่2 ของทกุเดือน
- จดัคลีนกิ เมทริกซ์โปรแกรม
ทกุวนัศุกร์ที ่3 ของทกุเดือน
- จดัคลีนกิอดสุรา/ยาสูบ ใหค้ าปรึกษาทกุ
วนั เวลาราชการ

 - คลีนกิเมทาโดน 
ป ี61 จ านวน 12
ราย ป ี62 จ านวน 
38 ราย

 

/ / /
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ตามยทุธศาสตรค์วามเปน็เลศิ 4 ดา้น ( 4 Excellence )
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กิจรรมหลกั
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งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ
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 ด้านการปอ้งกนั
 1. ขบัเคล่ือนอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ทกุ
อ าเภอ

 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE 
ระดับอ าเภอ
 3. ก าหนดการรับสมคัรสมาชกิและชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
 4. สนบัสนนุการปอ้งกนัปญัหายาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนทัง้ในและนอกสถานศึกษา
 5. จดัมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE 
ระดับอ าเภอ กอ่น เดือน สิงหาคม 2562 เพือ่ส่ง
ตัวแทนร่วมประกวดระดับจงัหวดัในชว่ง เดือน 
สิงหาคม 2562
 6. พฒันารูปแบบการขยายเครือขา่ยชมรมให้
สามารถเปน็วทิยากรเปน็พีเ่ล้ียง/ต้นแบบชมรม        
                         

 - เพือ่ปอ้งกนั นกัสูบ/
นกัด่ืมหนา้ใหม ่ใน/
นอกระบบการศึกษา
 - เพือ่ขบัเคล่ือนงานTO BE NUMBER 
ONE
- เพือ่ใหเ้กดิพลังความสามคัคีใน
สถานศึกษา และสร้างภมูคุ้ิมกนัต้านยา
เสพติด

โรงเรียนมธัยม 2 แหง่
 ขยายโอกาส 10 แหง่
25 คน(ทกุหนว่ยงาน
ภาคีเครือขา่ย)
โรงเรียนมธัยม 2 แหง่
 ขยายโอกาส 10 แหง่

ต.ค.61-ก.ย.62

พ.ย.-ธ.ค.61

ม.ิย.-ก.ค.62

1.มหกรรมรวมพล  
TO BE NUMBER 
ONE
-ค่าจัดเล้ียง นร.เข้า
ร่วมกจิกรรม จ านวน
 500 คน
คนละ 50 บาทเปน็
เงิน 25,000 บาท
-ค่าเงินรางวัล 3 รุ่นๆ
 ละ  3,000 บาท 
รวม 9,000 บาท
- ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจ านวน
 5 คนๆละ 300 
บาท เปน็เงิน 1,500
 บาท
- ค่าจ้างเหมาดนตรี
พร้อมเคร่ืองเสียง 
6,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายเข้าร่วม
กจิกรรมระดับจังหวัด
 35,700 บาท
รวม   77,๒๐๐ บาท

41,500 35,700  CUP แมล่านอ้ย
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ด้านการค้นหา กลุ่มเส่ียง (ผู้เสพ/ผู้ติด) สารเสพติด
 1. ติดตามเฝ้าระวงั จากการค้นหาเยาวชนทัง้ในและ
นอกระบบการศึกษา ในชมุชน
 2. ค้นหากลุ่มเส่ียง ผู้ปว่ย/ผู้เสพ/ผู้ติดจากการใชส้าร
เสพติด ในชมุชน
 3. จากการส่งตัวผู้สารเสพติดจากกรมคุมประพฤติ
เพือ่เขา้บ าบดัรักษา

 - คัดกรองผู้ปว่ยจากการค้น
หาของเจา้หนา้ทีใ่นกลุ่มเส่ียง
จากชมุชน/สถานศึกษา
 - จากการส่งตัวเขา้รักษา
ของกรมคุมประพฤติ

 - ร.ร.มธัยม 2 แหง่
จ านวน  100 คน
 - ร.ร.ขยายโอกาส 10
แหง่ 100 คน
กลุ่มอืน่ๆ จ านวน 40
คน

ม .ค. - ก.ย. 62 ชดุตรวจ 
เปา้หมาย 250 คน
- ยาบา้ จ านวน 6
 กล่องๆละ 
1,250 บาท = 
7,500 บ.
- ฝ่ิน จ านวน  6  
กล่องๆละ 1,200
 บาท = 7,200 
บ. 
- กญัชาจ านวน 6
 กล่องๆละ 
1,200 บาท = 
7,200 บ.
  รวม   ๒๑,๙๐๐
 บาท

7300 7300 7300

99,100 0 7,300 48,800 43,000รวม


