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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
      2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาเครือข่าย 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความ จัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป้องกันปัญหายาเสพติด 1. ผู้เข้ารับการอบรม กองสาธารณสุข

สมาชิก TO BE เข้าใจและประสบการณ์ใหม่ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาของ ตามเป้าหมายมีความรู้ 

 NUMBER ONE ทันต่อสถานการณ์ เก่ียวกับ ของโรงเรียนในสังกัดครูแกนน า โรงเรียนในสังกัดโดยมี ความเข้าใจ และมี

การปฏิบัติงานป้องกันและ และผู้เก่ียวข้อง จ านวน 400 คน จ านวนสมาชิกเครือข่าย ประสบการณ์มากข้ึน

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน พร้อมท้ังศึกษาดูงานการด าเนินงาน ชมรมTO BE NUMBER ในการด าเนินงานป้องกัน

สถานศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE ONE ของโรงเรียนใน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนิน  ท่ีมีผลการด าเนินงานดีเด่น สังกัดเพ่ิมข้ึนจากเดิม 2. นักเรียนในสังกัด

โครงการ TO BE NUMBER เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานสู่ ร้อยละ 10 อบจ.ชัยภูมิมีภูมิคุ้มกัน

ONE ของโรงเรียนในสังกัด การประกวดในระดับต่างๆ พัฒนาความฉลาดตาม

อบจ.ชัยภูมิ อารมร์ และมีการขับเคล่ือน

3. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ เครือข่าย TO BE NUMBER

และพัฒนาเครือข่าย ONE

TO BENUMBER ONE

                           แก้ไขคร้ังท่ี  6/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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                           แก้ไขคร้ังท่ี  6/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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งบประมาณ

2 โครงการการศึกษา 1. เพ่ือควบคุมการขยายตัว เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 นักเรียนระดับมัธยม 1.ปัญหาการแพร่ กองสาธารณสุข

เพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด ของปัญหายาเสพติดและการ ตอนต้นในโรงเรียนในสังกัด ศึกษาตอนต้นได้รับ ระบาดของยาเสพติด

ในเด็กนักเรียน (โครงการ ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัด การสอนตามหลักสูตร ลดลง 

D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยเฉพาะการแพร่ระบาด ชัยภูมิ จ านวน 26 แห่ง ๆ ละ 1 D.A.R.E. ครบ 2 ภาคเรียน 2. เด็กนักเรียนมี

(ต่อเน่ือง) ของยาเสพติดลงไปสู่เด็กและ  ห้องเรียน 1 ภาคเรียน รวม 2 ในทุกปีการศึกษา ทักษะในการปฏิเสธ

เยาวชนโดยเฉพาะในสถานศึกษา ภาคเรียนเป็น 52 ห้องเรียน รู้จักหลีกเล่ียงการใช้

2. เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ยาเสพติดและความรุนแรง 

เก่ียวกับยาเสพติดให้โทษให้เด็กนักเรียน 3. เกิดรูปแบบท่ีดีของ

มีทักษะในการปฏิเสธรู้จักการหลีกเล่ียงต่อ ความร่วมมือจาก

สถานการณ์ท่ีอาจน าไปสู่การใช้ยาเสพติดและความรุนแรง ส่วนต่างๆ ในการป้องกัน

3. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกร่วม และแก้ไขปัญหา

ในการต่อต้านการแพร่ระบาด ยาเสพติด

ของยาเสพติด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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3 โครงการเข้าค่าย 1. เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนิน นักเรียนสมาชิก  TO BE 156,000   156,000   156,000   156,000   156,000   สมาชิก TO BE NUMBER 1. นักเรียนมีภูมิคุ้มใน กองสาธารณสุข

TO BE NUMBER ONE โครงการ TO BE NUMBER NUMBER ONE ในโรงเรียน ONE ได้รับการพัฒนา การป้องกันยาเสพติด

ONE ของโรงเรียนในสังกัด สังกัด อบจ.ชัยภูมิท่ีได้รับ   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และพัฒนาความ

อบจ.ชัยภูมิ คัดเลือก จ านวน 52 คน ฉลาด ทางอารมณ์ 

2. พัฒนาเครือข่าย  TO BE 2. มีการขับเคล่ือน

NUMBER ONE เครือข่าย TO BE

3. พัฒนาศักยภาพสมาชิก  NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE
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                           แก้ไขคร้ังท่ี  6/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564
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4 โครงการโรงเรียนสีขาว 1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด 1. ด้านปริมาณ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 โรงเรียนในสังกัดไม่น้อย 1.นักเรียนและบุคลากร กองสาธารณสุข

ปลอดยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัด  - โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด กว่าร้อยละ 80 เป็น มีคุณธรรมจริยธรรม 

ชัยภูมิเป็นโรงเรียนท่ีปราศจาก อบจ.ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสีขาวปลอด มีจิตอาสารู้จักเสียสละ

ปัจจัยเส่ียงและปัญหา และรับการประเมินผลประจ าปี ยาเสพติด  ไม่ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด

ยาเสพติด เพ่ือประกาศให้เป็นโรงเรียน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ สีขาวปลอดยาเสพติด ได้อย่างมีความสุข

การป้องกันและแก้ไขปัญหา  - จัดซ้ือชุดทดสอบสารเมท 2. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

ยาเสพติดท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน แอมเฟตามีนในปัสสาวะ อบจ.ชัยภูมิ มีการด าเนิน

3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม พร้อมอุปกรณ์ส าหรับใช้ค้นหา การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การด าเนินงานป้องกันและ และตรวจคัดกรองผู้บริหาร ยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง

แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน และย่ังยืน

ให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน  - ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน 3. ป้องกันปัญหาการ
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ผู้น าทางศาสนาในชุมชนท่ี แพร่ระบาดของยาเสพติด

โรงเรียนในสังกัดต้ังอยู่ให้การ ในโรงเรียน

สนับสนุนส่งเสริมการด าเนิน 4. โรงเรียนในสังกัด 

โครงการโรงเรียนสีขาว อบจ.ชัยภูมิเป็นโรงเรียน

ปลอดยาเสพติด สีขาวปลอดยาเสพติด

2. ด้านคุณภาพ

 - ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน 

มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล กลุ่มเส่ียง

กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มค้าเฝ้าระวัง

ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

 - นักเรียน มีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละ

มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี
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5 โครงการสร้างและพัฒนา 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความ จัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิก 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ป้องกันปัญหายา 1. ส่งเสริมความเข้มแข็ง กองสาธารณสุข
เครือข่าย TO BE NUMBER เข้าใจและส่งเสริมความ TO BE NUMBER ONE โรงเรียน เสพติดในสถาน ในการด าเนินงานชมรม

ONE แก้ไขปัญหายาเสพติด เข้มแข็งในการด าเนินงาน ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ผู้ปกครอง ศึกษาของโรงเรียน TO BE NUMBER ONE

ในสถานศึกษาและชุมชน ชมรม TO BE NUMBER อาสาสมัครสาธารณสุขหรือผู้น า ในสังกัดโดยมี ของโรงเรียนในสังกัด
ONE เก่ียวกับการปฏิบัติ ชุมชน ครูแกนน าผู้ท่ีรับผิดชอบ จ านวนสมาชิก อบจ.ชัยภูมิ สร้างกะรแส
งานป้องกันและแก้ไขปัญหา งานยาเสพติดและผู้เก่ียวข้อง เครือข่าย TO BE ค่านิยมและสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 142 คน NUMBER ONE ทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน
2. เพ่ือผลิตและพัฒนาองค์ ของโรงเรียนใน ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด
ความรู้ในการป้องกันและ สังกัด ผู้ปกครอง และสนับสนุนเยาวชนและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ อาสาสมัคร ชุมชนให้จัดกิจกรรม
โครงการ TO BE NUMBER ONE สาธารณสุขหรือผู้ สร้างสรรค์
3. เพ่ือให้สมาชิกเครือข่าย น าชุมชนเพ่ิมข้ึน 2. สร้างกระแสและเกิด
TO BE NUMBER ONE จากเดิม ช่องทางการส่ือสารในการ

ร้อยละ 80

2-4/6



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
      2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           แก้ไขคร้ังท่ี  6/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผู้ปกครอง และชุมชนในพ้ืนท่ี ป้องกันและแก้ปัญหา

จังหวัดชัยภูมิ ได้มีโอกาส ยาเสพติดภายใต้โครงการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ TO BE  NUMBER ONE

ในการท างานซ่ึงกันและกัน 3. ผู้เข้ารับการอบรม

ตามเป้าหมายได้แลก

เปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์

ในการท างานซ่ึงกันและ

กันอันน าไปสู่การขยายผล

และพัฒนาประสิทธิภาพ

การป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด
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6 โครงการสถานศึกษาดีเด่น 1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด 1. ด้านปริมาณ 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   โรงเรียนในสังกัด 1. นักเรียนและบคุลากร กองสาธารณสุข

ด้านการป้องกันเฝ้าระวัง อบจ. ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนท่ี - โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด อบจ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปราศจากปัจจัยส่ีและปัญหา ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการและรับการ 70 เป็นสถาน อาสา รู้จักเสียสละไม่ไป

องค์การบริหารส่วน ยาเสพติด ประเมินด้านการป้องกันเฝ้าระวัง ศึกษาดีเด่นด้าน เก่ียวข้อกับยาเสพติดละ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือ การป้องกันเฝ้า ป้องกันปัญหาการแพร่

อบจ. ชัยภูมิ มีระบบการ ประกาศให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ระวังและแก้ไข ระบาดของยาเสพติดใน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา ด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โรงเรียน

เสพติดท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน ปัญหายาเสพติด 2. โรงเรียนทุกแห่งใน

3. เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ - ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ินผู้น าทาง สังกัด อบจ.ชัยภูมิ มีการ

เป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ ศาสนาในชุมชนท่ีโรงเรียนในสังกัด ด าเนินการป้องกันและ

งานด้านการป้องกันเฝ้าระวัง ต้ังอยู่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการ แก้ไขปัญหายาเสพติด

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ด าเนินการด้านการป้องกันเฝ้า อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน

สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
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2. ด้านคุณภาพ ได้อย่างมีความสุข

- ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง

นักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล

กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มเฝ้า

ระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

- นักเรียนมีความรู้ เข้าใจถึงโทษ และพิษภัย

ของสารเสพติด รู้จักหลีกเล่ียง/ป้องกัน

ตนเองให้ ห่างไกลจากยาเสพติด

รู้จักการใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเอง
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7 โครงการเครือข่ายนักเรียน 1. เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างกระแส 1. จัดอบรมให้ความรู้และ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ปัญหาด้านยาเสพติด 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสาธารณสุข

D.A.R.E. องค์การบริหาร สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้าน กิจกรรมการแสดงความ พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันใน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถของนักเรียน ลดลงมากกว่า การต่อต้านยาเสพติด

สังกัดองค์การบริหารส่วน D.A.R.E. ร้อยละ 80 ในสถานศึกษาสังกัด

จังหวัดชัยภูมิ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ องค์การบริหารส่วน

2. เพ่ือให้ความรู้ และสร้าง นักเรียน D.A.R.E ครูโรงเรียน จังหวัดชัยภูมิ

เครือข่ายในการปฏิบัติงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน 2. เกิดเครือข่ายการ

ร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติงานร่วมกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 856 คน ระหว่างโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงาน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           แก้ไขคร้ังท่ี  6/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพ่ือเป็นการสร้างเสริมและ ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงาน

แลกเปล่ียนประสบการณ์ ด้านการป้องกันและ

ด้านการป้องกันและแก้ไข แก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัญหา ยาเสพติด และสร้าง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความคิดสร้างสรรค์และ

ระหว่างสถานศึกษาสังกัด เกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการด าเนินงานด้าน

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
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8 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพ่ือจัดกิจกรรมสร้าง  - จัดประกวดผลงาน  - 300,000   300,000   300,000   300,000   นักเรียน สังกัด อบจ. 1. สมาชิก TO BE กองสาธารณสุข

และแก้ไขปัญหายาเสพติด กระแสสร้างภูมิคุ้มกัน ชมรมTO BE NUMBER ONE ชัยภูมิ ไม่ยุ่งเก่ียวกับ NUMBER ONE 

TO BE NUMBER ONE ด้านการป้องกันและแก้ไข  ในสถานศึกษา ยาเสพติดไม่น้อยกว่า มีจิตส านึกและกระแสนิยม

สังกัดองค์การบริหารส่วน ปัญหายาเสพติด สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ร้อยละ 95 ในการห่างไกลยาเสพติด

จังหวัดชัยภูมิ TO BE NUMBER ONE  - จัดนิทรรศการ การแสดง 2. การด าเนินงาน

และกิจกรรมอ่ืนๆ TO BE NUMBER ONE 

 - จัดประกวดเยาวชน ของสถานศึกษาสังกัด

ต้นแบบเก่งและดี อบจ.ชัยภูมิ มีผลงานเป็น

TO BE NUMBER ONE ท่ีประจักษ์และสร้างช่ือเสียง

ในสถานศึกษาสังกัด ให้แก่องค์กร

อบจ.ชัยภูมิ
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9 โครงการ TO BE 1.เพ่ือกระตุ้นการด าเนินงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  - 500,000   500,000   500,000   500,000   ชมรม TO BE 1.ชมรม TO BE กองสาธารณสุข

NUMBER ONE รณรงค์ ชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียนและเจ้าหน้าท่ี NUMBER ONE NUMBER ONE 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ผู้เก่ียวข้อง จ านวน 128 คน ในสถานศึกษาสังกัด ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 

ยาเสพติด ให้เกิดความเข้มแข็งและต่อเน่ือง เข้าร่วมโครงการมหกรรม อบจ.ชัยภูมิ ด าเนิน มีความเข้มแข็งและ

(มหกรรมรวมพลสมาชิก 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการ รวมพลสมาชิก TO BE การจัดต้ังชมรม มีการด าเนินกิจกรรม

TO BE NUMBER ONE) แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ NUMBER ONE เต็มรูปแบบ อย่างต่อเน่ือง

ด าเนินงานด้านการป้องกัน กรมสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู

ปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิก ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค นักเรียนและเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง

และเครือข่าย เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ได้เรียนรู้ประสบการณ์ด าเนิน

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบและ งานด้านการป้องกันปัญหา

แนวทางการด าเนินโครงการ ยาเสพติดในกลุ่มสมาชิกและ

TO BE NUMBER ONE เครือข่าย และน ามาปรับใช้  

ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ  ในหน่วยงานของตนเอง
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3. ชมรมTO BE

NUMBER ONE 

ในสถานศึกษาสังกัด 

อบจ.ชัยภูมิมีการพัฒนา

รูปแบบและแนวทาง
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                           แก้ไขคร้ังท่ี  6/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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10 โครงการรณรงค์ประชา 1. เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน  - 100,000   100,000   100,000   100,000   ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เกิดการบูรณาการร่วม กองสาธารณสุข

สัมพันธ์เน่ืองในวันต่อต้าน เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานต่าง ๆ 

ยาเสพติดโลก 2. เพ่ือสร้างกระแส เน่ืองในวันต้อต้านยาเสพติดโลก และได้รับการพัฒนา การจัดงาน จัดกิจกรรม

 (26 มิถุนายน) สร้างภูมิคุ้มกัน (26 มิถุนายน ) โดย จัดนิทรรศการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ด้านการป้องกันและแก้ไข การแสดง กิจกรรมการประกวด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญหายาเสพติด และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีศูนย์อ านวย

3. เพ่ือให้เยาวชน การป้องกันและปราบปราม

ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ยาเสพติดแห่งชาติ 

ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ (ศอ.ปส.) ก าหนด

ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2. เยาวชนประชาชน

ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน จังหวัดชัยภูมิมีจิตส านึกและ

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเน่ืองใน กระแสนิยมในการห่างไกลยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และน าไปสู่สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
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11 โครงการประกวดวงดนตรี 1.เพ่ือสร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่น ด้านปริมาณ  -  - 200,000   200,000   200,000   ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.เยาวชน และผู้เข้าร่วม กองสาธารณสุข

ต้านภัยยาเสพติด TO BE รวมกลุ่มกันท ากิจกรรม  - รับสมัครวงดนตรีเข้าร่วมประกวด ได้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเห็นความส าคัญ

NUMBER ONE ท่ีสนใจ สร้างสรรค์เกิดสุข  - เยาวชน และประชาชนท่ัวไป และได้รับการพัฒนา ของการเฝ้าระวังปัญหา

ให้ตนเอง และสร้างกระแส ด้านคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ยาเสพติด และใช้ดนตรี

นิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่ง  - เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ร้อยละ 80 เป็นส่ือในการแก้ไขปัญหา

เก่ียวกับยาเสพติด ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ สังคม ยาเสพติดและขับเคล่ือน

2.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม ประทับใจ และมีส านึกท่ีดี ในการ เครือข่าย TO BE NUMBER 

เยาวชนท่ีมีความสามารถด้าน รณรงค์เพ่ือต่อต้านยาเสพติด ONE จังหวัดชัยภูมิ

ดนตรีมีโอกาสแสดงความ  - เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 2. เยาวชนมีเวทีในการ

สามารถตามท่ีถนัดให้เป็น ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักหลีกเล่ียง/ แสดงถึงความสามารถได้

คนรุ่นใหม่ท่ีเช่ือม่ันและ ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก ฝึกหัดพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ

ภาคภูมิใจในตนเอง ยาเสพติด และรู้จักการใช้เวลาว่าง ทางดนตรี เกิดความ

ในการพัฒนาตนเอง ภาคภูมิใจ 
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3.เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน เห็นคุณค่าในตนเอง

ได้มีประสบการณ์ในการแข่งขัน และได้พบปะแลก

ด้านดนตรี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เปล่ียนความรู้

เน้ือร้อง ท านองในแบบท่ีเป็นตัวเอง ความคิดเห็นการเล่นดนตรี

มากข้ึนตลอดจนเป็น

กิจกรรมหน่ึงในการ

ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์
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12 โครงการเสริมทักษะ 1. เพ่ือให้สมาชิก  TO BE ครูแกนน า  สมาชิก  820,000   820,000   820,000   820,000   820,000   สมาชิก  TO BE NUMBER 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ กองสาธารณสุข

และพัฒนาคุณภาพ  NUMBER ONE ได้รับความรู้ TO BE NUMBER ONE ONE สถานศึกษา ได้พัฒนาทักษะ มีเทคนิค

ชมรม TO BE เพ่ิมเติมจากผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ สังกัด อบจ.ชัยภูมิ เข้าร่วม การน าเสนอ พัฒนา EQ

NUMBER ONE ในเน้ือหาการด าเนินงาน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ประกวดกิจกรรมโครงการ และเตรียมความพร้อม
ตามแนวทางโครงการ ด้าน TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE เข้าสู่การแข่งขัน

TO BE NUMBER ONE  - ผ่านเข้าสู่ระดับภาค ในแต่ละระดับ
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการ ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  - ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 โรงเรียน ได้แลกเปล่ียนทักษะในการ
TO BE NUMBER ONE น าเสอนหลากหลายรูปแบบ

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน และได้แสดงศักยภาพท่ีมี

ของชมรม  TO BE NUMBER ONE อยู่ในตนเอง

ในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
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13 โครงการป้องกันและแก้ไข 1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับ 1.ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชน/ผู้บริหาร 1. สามารถป้องกันและ กองสาธารณสุข

ปัญหายาเสพติด สนุนการแก้ปัญหายาเสพติด ชัยภูมิ ท้ัง 16 อ าเภอ สถานศึกษา/ครูแกนน า/ แก้ไขปัญหายาเสพติด

2.เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ 2.ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าท่ี/สมาชิก พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ 

แก้ไขปัญหายาเสพติด ครูแกนน า ในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ได้ลดลง

3.เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด และเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง ผู้ปฏิบัติงานด้าน TO BE 2. ประชาชนพ้ืนท่ี

ของยาเสพติด 3.สมาชิก TO BE NUMBER ONE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ 

4.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี และผู้ปฏิบัติงานด้าน TO BE NUMBER ONE เป็นแกนน าในการต่อต้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพชีวิต 4.กิจกรรม/แผนงาน ยาเสพติดในพ้ืนท่ี ร้อยละ 50

ท่ีดีข้ึน ตามนโยบาย คสช. และนโยบาย ของผู้เข้าร่วมโครงการ

กระทรวงมหาดไทย

นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

 และนโยบายจังหวัด
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14 โครงการรณรงค์ป้องกัน 1. เพ่ือสร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่น 1. การประกวดผลงานจังหวัด  - 1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นักเรียน สังกัด 1. นักเรียนสังกัด อบจ. กองสาธารณสุข

และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมกลุ่มกัน ท ากิจกรรมท่ีสนใจ และชมรม TO BE NUMBER อบจ.ชัยภูมิ เข้าร่วม ชัยภูมิ มีโอกาสเข้าถึง

TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์ เกิดสุข และสร้าง  ONE ประจ าปี ประกวดกิจกรรมโครงการ กิจกรรมท่ีท าแล้วตนเอง                                

(กิจกรรมการด าเนินงาน กระแสนิยมในกลุ่มเยาวชน 2. การประกวด TO BE TO BE NUMBER ONE และผู้อ่ืนเกิดความสุข 

ในโครงการ TO BE ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด NUMBER ONE TEEN  - ผ่านเข้าสู่ระดับภาค ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ  

NUMBER ONE) 2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม DANCERCDISE ประจ าปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ในตนเอง กล้าคิด กล้าท า 

การแสดงความสามารถ กล้าคิด 3. การประกวด TO BE   - ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ และกล้าแสดงออกอย่างม่ันใจ

กล้าท า กล้าแสดงออกและ NUMBER ONE IDOL  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 2. การด าเนินงาน 

ช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ ประจ าปี TO BE NUMBER ONE 

ให้กับนักเรียนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ของสถานศึกษาสังกัด

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการ อบจ.ชัยภูมิ มีผลงาน    

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นท่ีประจักษ์และสร้าง

การด าเนินงานด้านการป้องกัน ช่ือเสียงให้แก่องค์กร
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ปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิก 3. เกิดเครือข่าย 

และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE 

ท่ีมีศักยภาพ จนท าให้

การด าเนินงานป้องกัน            

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ต่อเน่ืองและย่ังยืน
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