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คํานํา 

ตามที่รัฐบาลกําหนดใหการแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระสําคัญของชาติที่ทุกหนวยงานจะตองให
ความรวมมือเพื่อแกไขปญหาใหเบาบางลงจนหมดสิ้นโดยเร็ว  ซ่ึงการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่จะสําเร็จ หากมีการ
ปฏิบัติโดยองคการปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบที่ใกลชิดกับประชาชน  และมีกลไกการ
ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่  ในการนี้  ศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  (ศอ.ปส.)  ไดมีคําสั่งที่  ๔/
๒๕๕๐  ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๐  เร่ือง  จัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (ศตส.อปท.)  กําหนดองคประกอบ  อํานาจหนาที่  และการแตงตั้ง  ไวสําหรับองคการ
บริหารสวนจังหวัด  เมืองพัทยา  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ  
ศตส.อปท.  ใหจัดทําแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตลอดจน
การดําเนินการและประสานงานใหเกิดผลการปฏิบัติตามแผน 

          นอกจากนั้นใน  Roadmap  การเฝาระวังและสรางความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
-  ๒๕๕๑  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ในยุทธศาสตรดาน  Demand  ยุทธศาสตรดาน  Potential  Demand  และ
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการอยางบูรณาการ  ซ่ึงแสดงใหเห็นวารัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดเล็งเห็น
ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

การแกไขปญหายาเสพติด  เปนเรื่องที่ทุกฝายในชาติตองรวมกันดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่อง  และ
กลาเผชิญกับปญหา  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนหนวยงานหลักในพื้นที่ที่จะดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใหบรรลุเปาหมายและสรางความยั่งยืนในการดําเนินการ  คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ หวังเปนอยางยิ่งวา  แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบลเกะรอฉบับนี้  จะเปนประโยชนแกศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ และประชาชนในพื้นที่ในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลตอไป 
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การประเมินสถานการณปญหายาเสพติด 

ในการจดัทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตอง
ตระหนกัถึงความสอดคลองกับนโยบาย  และยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดระดบัตางๆ  ไดแก  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , นโยบายของรฐับาล , แผนการบริหารราชการแผนดิน  Roadmap การเฝา
ระวังและสรางความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.  2549-2551  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั  เนื่องในวโรกาสทีท่รงเจริญพระชนมายุ  ครบ  80  พรรษา  ,  มาตรการการปฏิบัติ  ของ  ศอ.ปส.  เชน  
ปฏิบัติการ  “รวมพลังไทย  ขจัดภัยยาเสพติด  รวมเทิดไทองคราชนั” ,  ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด  ระดับจังหวัด/อําเภอ  ภารกจิ  อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  นโยบายผูบริหารทองถ่ิน  และขอมูลความ
ตองการของชุมชน  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอกําหนด  โดยถือปฏิบัตติามคําสั่งศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอรา
มัน(ศตส. อ.รามัน) เพื่อใหเกิดความสอดคลองสัมพันธระหวางนโยบายและการดําเนินการปองกนัและแกไขปญหา
ยาเสพติดในระดับตางๆ 
 นโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 1)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  10 
 แมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที่  10 จะไมไดกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย หรือกลยุทธ
ในการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิไวโดยตรง แตกไ็ดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาที่เปน
พื้นฐานของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไวโดยครอบคลุมตามประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 -  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภมิูปญญาและการเรียนรู  ที่กําหนดเปาหมายในเชิง
คุณภาพไววา  คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย  สติปญญา คุณธรรม  จริยธรรม 
อารมณ  มีความสามารถในการแกปญหา  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  มีความมั่นคงในการดํารงชีวติอยางมี
ศักดิ์ศรีและอยูรวมกันอยางมคีวามสุขและไดกําหนดแนวทางการพัฒนาที่ใหความสําคญักับการพัฒนาคน 3  มิติ   
 1)  การพัฒนาคนใหมีคณุธรรมนําความรู  เกิดภูมิคุมกัน  โดยมีกลยุทธที่เกี่ยวของ  ไดแก   
  -  การพัฒนาเดก็และเยาวชนใหมีจิตใจที่ดีงาม  อยูในกรอบของศีลธรรม  และมีจิตสํานกึสาธารณะ 
  -  การสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมคีวามพรอมดานสติปญญา  อารมณ  และศีลธรรม 
  -  พฒันาสมรรถนะและทกัษะแรงงานใหรองรับการแขงขันของประเทศ 
 2)  การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทัง้กายและใจ  และอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู  
โดยมีกลยุทธที่เกี่ยวของ  ไดแก 

-  สนับสนุนใหคนไทย  ลด  ละ  เลิกพฤตกิรรมกลุมเสี่ยงทางสุขภาพ 
  3)  การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกนัในสังคมไทยไดอยางสันติสุข โดยมีกลยุทธที่เกี่ยวของ ไดแก 
  -  เสริมสรางครอบครัวใหมคีวามเขมแข็ง 
  -  สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภยั  นาอยู  และสงบสุข 



 

 

 นอกจากนี้ การศึกษาทําความเขาใจยุทธศาสตรอ่ืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ  จะมีสวน
ชวยในการกําหนดแนวทางปองกัน  และแกไขปญหายาเสพติดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิผลดวย 
 2)  Roadmap การเฝาระวังและสรางความยั่งยนืในการเอาชนะยาเสพตดิ พ.ศ.  2549 - 2551 
 แนวคดิทางยุทศาสตรที่สามารถนํามาปรับใช ในการจดัทาํแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  คือ   
 1)  หลักการ “ผูเสพ  คือ ผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษา  ผูคา  คือ  ผูตองไดรับโทษตาม   
       กระบวนการยุติธรรม” 
 2)  เปาหมายและแนวทางการดําเนินงาน คอื     
  -  จัดการกับปญหาที่ยังหลงเหลืออยู 
  -  เฝาระวังและรักษาสถานภาพไมใหปญหายาเสพติดหวนกลับมารุนแรง 
  -  สรางความเขมแข็งในการเอาชนะยาเสพติด 
  -  ประชาชนเกดิความพึงพอใจ  เชื่อมั่น  ตระหนกัในปญหายาเสพตดิอนัเปนปญหาสงัคม 
      และเปนปญหาของชาติ 
 3)  ยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ 
  1)  ดานการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด   (Supply) 
  2)  ดานการแกไขปญหาผูเสพ / ผูติดยาเสพติด   (Demand) 
  3)  ดานการปองกันกลุมผูมโีอกาสเขาไปใชยาเสพติด   (Potential  Demand) 
  4)  ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการของ อปท.  (Management) 

3)  ปฏิบตัิการรวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด รวมเทิดไทองคราชนั (ตามคําสั่ง  ศอ.ปส.ที่1/2549 ลงวันที่ 
30  พฤศจิกายน  2549) 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตองคํานึงถึง 
ยุทธศาสตร  และแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถศึกษาได
จากแนวทางระดับชาติ  ระดบัจังหวดั  และระดับอําเภอตามสถานะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงใน
หลักการทั่วไปแลว  ยุทธศาสตรหรือมาตรการในการดําเนินงานปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด  มีดังนี้   
 1)  มาตรการทัว่ไป 
      สําหรับพื้นที่ทั่วไปที่ควบคุมสถานการณไดแลว  มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้
    1) มาตรการดานการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด   (Supply)  เนนหนักในการทําลายเครือขาย
การคาที่ยังหลงเหลืออยู  ตลอดจนผูมีอิทธิพลที่อยูเบื้องหลังขบวนการคายาเสพติด 
  2)  มาตรการดานการแกไขปญหาผูเสพ / ผูติดยาเสพตดิ   (Demand)  ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
ที่หลงเหลืออยูในปจจุบนั  สวนใหญเปน  ผูเสพ/ผูติดเรื้อรัง  (Hard  core)  ที่เคยผานการบําบัดมาแลวแตกลับไปติด
ซํ้า  และพวกที่ไมยอมเขารับการรักษา  ดงันั้น  การแกไขปญหาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  ทั้งการบําบัดรักษา  
การดูแลหลังการบําบัดฟนฟู   เพื่อใหคนเหลานี้กลับเขาสูทองถ่ิน  



 

 

  3)  มาตรการดานการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปใชยาเสพติด   (Potential  Demand)   
โดยสรางความตื่นตัว  และการมีสวนรวมของประชาชนทั่วไปในการเฝาระวังดแูลปญหายาเสพติด  สรางภูมิ
ตานทานใหแกประชาชนทัว่ไป  กลุมเด็กและเยาวชนทัง้ในและนอกสถานศึกษา  การรวมกลุมพลัง  การพัฒนา
กิจกรรมสรางสรรค  จัดระเบียบสังคม  ดวยการเสริมสรางกําลังในพืน้ที่และปจจัยบวก  ควบคุมขจัดพื้นที่เสีย่ง 
  4)  มาตรการดานการบริหารจัดการแบบบรูณาการของ อปท.  (Management)  เนนประสิทธภิาพ
ของกลไกการอํานวยการทุกระดับ  สงเสริมภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวม  มกีารบูรณาการแผนงาน  โครงการ  
และงบประมาณ  ดําเนินการ  รวมทั้งการประเมินผล 
   2)  มาตรการเฉพาะ 
        กําหนดขึ้นเพื่อมุงแกไขในพื้นทีแ่ละกลุมเปาหมายพเิศษ  โดยมีมาตรการสําคัญ  ดังนี้   

2.1  มาตรการดําเนินการตอกลุมพื้นที่นําเขาหลักของยาเสพติดตามแนวชายแดน   
 จํานวน  19  อําเภอ  8  จังหวดั 

         2.2   มาตรการตอกลุมพื้นที่ทีม่ีการปลูกฝนตอเนื่อง ซํ้าซาก จํานวน  128  หมูบาน   
        32 อําเภอ  9 จังหวดั  
2.3   มาตรการตอกลุมพื้นที่จงัหวัดที่มีปญหาการแพรระบาดอยางตอเนื่อง พื้นที่ที่มปีญหารุนแรง   

ตอเนื่อง  ซํ้าซาก  หรือเร่ิมจะหวนกลับมารุนแรงอีก  ไดแก 
-  กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล  5  จังหวัด  (นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร, และนครปฐม) 
-  จังหวัดชายแดนภาคใต  (ปตตานี,นราธวิาส,ยะลา,สงขลา,สตูล) 
-  พื้นที่ในเขตอําเภอเมืองทุกแหงและอําเภอสําคัญ  (อําเภอปากเกร็ด,อําเภอบางละมุง,อําเภอ 

ธัญบุรี,อําเภอหาดใหญ,อําเภอสะเดา  และอําเภอสุไหงโกลก)  
-  กลุมหมูบาน/ชุมชนที่มีปญหา  และตองการการพิสูจนทราบ  3,122  หมูบาน/ชุมชน     
   ซ่ึงแผนปฏิบัติการฯ  ไดกําหนดมาตรการดําเนินการในแตละกลุมพื้นที่ไว 

 ทั้งนี้  การจัดทาํแผนปฏบิัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ประจําป  พ.ศ.  2551   
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ(ศตส.อบต.เกะรอ)  ในฐานะเปน
หนวยงานหลักในพืน้ที่  ที่จะดําเนนิการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืน มุงเนนให
สามารถนําแผนฯ  มาใชปฏิบัติ  ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  มีผลการดําเนนิงานชัดเจน  สามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลได  กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน  ภายใตงบประมาณที่มีอยูอยางจาํกัด  โดยยึด
หลักแนวคิดการดําเนินงานของ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกลาวไววา “แกไขปญหาที่คงเหลือ  สถาปนาความั่นคง  และสรางความยั่งยืน” โดยมุงเนนการ
พัฒนางานเชิงคุณภาพ ตอเปาหมายและพืน้ที่ที่มีปญหาเปนอันดับแรก  ภายใตหลักการสรางความสมานฉันท  ยดึ
หลักสันตวิิธี  และแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  เปนแนวทางการดําเนินงาน  รวมทั้งยดึหลัก  4  ป.  ของรัฐบาล  
ไดแก  โปรงใส  เปนธรรม  ประหยดั  และมีประสิทธิภาพ  เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชน  และเขามามี
สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหไดผลอยางยั่งยืน   

 



 

 

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน  

ประวัติความเปนมา 
 การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ (ศตส.อบต. 
เกะรอ)  มีที่มาจากการที่รัฐบาลไดกําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ  เปนวาระสําคญัของชาติ 
ที่ทุกหนวยงานจะตองใหความรวมมือ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  เพือ่แกไขปญหายาเสพติดให
หมดสิ้นไปโดยเร็ว  ประกอบกับคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  244/2549   ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2549  เร่ือง  
จัดตั้งศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  (ศอ.ปส.)  ทําหนาที่ในการอํานวยการประสานงาน  และนาํ
นโยบายของรฐับาลไปสูการปฏิบัติ  และใหอํานาจผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกนัและปราบปรามยาเสพติด  
ในการมอบหมายกําหนดอํานาจหนาที่  ใหแกหนวยงาน  หรือเจาหนาที่ในการดําเนนิการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด  และศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  (ศอ.ปส.)  จึงมีคําสั่ง  ที่  4/2550   ลงวันที่  8  
กุมภาพนัธ  2550  เร่ือง จดัตัง้ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ศตส.อปท.)  
เพื่อใหดําเนนิภารกิจตามทีไ่ดรับมอบหมาย  โดยเปลีย่นบทบาทจากผูสนับสนุนเปนผูปฏิบัติหลัก  คือ  เปนเจาภาพ
ในระดับพื้นที ่   
 ดังนั้น  ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ  (ศตส.อบต.เกะรอ) จึงเปน
หนวยงานหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม  ภายใตการกาํกบัดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเกะรอ  ตามคําสั่งศูนยตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอรามัน  (ศตส.อ.รามัน)  ที่  13/2550  เร่ือง  จัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
องคการบริหารสวนตําบลเกะรอ(ศตส.อบต.เกะรอ) ที่ 159/2550 ลงวันที่ 20  พฤษจิกายน  2550  มีแนวทางการดําเนินงาน
แบบบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น  เชน  ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดยะลา (ศตส.จ.ยล.),ศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอรามัน(ศตส.อ.รามัน),สถานีตํารวจภูธรอําเภอรามัน(สภ.อ.รามัน),โรงพยาบาล
รามัน,โรงเรียนในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ ตลอดจนหนวยงานภาคเอกชนอื่น 

 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
 ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ  (ศตส.อบต.เกะรอ) 
มีสถานที่ทําการ  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ ปจจุบนัตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลเกะรอ   อําเภอรามัน  
จังหวดัยะลา   

สภาพทั่วไป 
ท่ีตั้งและอนาเขต   
ตําบลเกะรอ  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอรามัน  หางจากจังหวัดยะลา    
45 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลกะรุบี      อําเภอกะพอ     จังหวัดปตตานี 
 ทิศใต   ติดตอกับตําบลจะกวะ     อําเภอรามัน      จังหวัดยะลา 
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับตําบลกาเยาะมาตี       อําเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลทาธง   ตําบลอาซอง      อําเภอรามัน     จังหวัดยะลา 



 

 

 
           สภาพภูมิประเทศ 
                     สภาพพื้นท่ีและลักษณะภูมิประเทศของตําบลเกะรอ  มีดังนี้ 

- ความลาดชัน  พื้นที่ของตําบลมีความลาดชันอยูระหวาง  4  เปอรเซ็นต ถึง 10เปอรเซ็นต  อยู
ในหมูที่ 1,2,3,4,5,6,7  ความลาดชัน  15  เปอรเซ็นต  อยูหมูที่  2  และพื้นที่ภูเขามีความลาด
ชัน  75  เปอรเซ็นต 

- ภูเขา    มีภูเขาบูโด  อยูทางทิศตะวันออกในพื้นที่ของตําบล 
- ที่ราบสูง   สวนใหญเปนที่ราบสูง  ลูกเนิน  เหมาะที่จะปลูกยางพาราและไมผลยืนตนมี 

ประมาณ    60   เปอรเซ็นต  ของพื้นที่ทั้งหมด 
-     ที่ราบ    ที่ราบสวนใหญเปนที่ราบระหวางลูกเนิน    เหมาะแกการทํานาและ ปลูกผัก   มี

ประมาณ  3  เปอรเซ็นต             
- ที่ราบลุม  เปนที่พรุมีน้ําขังเกือบตลอดป  มีประมาณ  4  เปอรเซ็นต  อยูในหมูที่  1,4,5,7 
 

ลักษณะความสูงจากระดับน้ําทะเล 
หมูที่  1  มีความสูงจากระดับน้ําทะเล    ประมาณ       35 เมตร 
หมูที่  2  มีความสูงจากระดับน้ําทะเล  ประมาณ     149 เมตร 
หมูที่  3  มีความสูงจากระดับน้ําทะเล  ประมาณ        46 เมตร 
หมูที่  4  มีความสูงจากระดับน้ําทะเล  ประมาณ        37 เมตร 
หมูที่  6  มีความสูงจากระดับน้ําทะเล  ประมาณ  35 - 47 เมตร 
หมูที่  7  มีความสูงจากระดับน้ําทะเล  ประมาณ   35-46  เมตร 

มีจุดศูนยเที่ยงที่  522  เมตร  อยูที่หมูที่  2  บานปาแตรายอ 
 
 พื้นท่ีปา   

พื้นที่ปาในตําบลเกะรอ  มีภูเขาสูงชัน  ซ่ึงเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร  และเปนที่อยูอาศัยของ สัตวปา 
หลากหลายชนิด  เชน  หมูปา  ลิง  ชะนี  คาง  กระรอก  เมน  กระจง  ฯลฯ  ซ่ึงมีพื้นที่ปาสงวนทั้งหมด  16,250  ไร  
ครอบคลุมพื้นที่หมูที่  2,6  ในปจจุบันมีประชาชนบุกรุกปลูกไมผลและยางพาราบางสวน  และบางสวนไดออก
เอกสาร   สปก.  4-01  และยังเปนตนน้ําของหวยปาแตรายอ  พื้นที่ปามีพันธุไมตะเคียนทอง  ที่มีคาทางเศรษฐกิจ   
 

เขตการปกครอง    ตําบลเกะรอมีจํานวนหมูบาน  ทั้งหมด   7  หมูบาน   
- หมูที่  1  บานเกะรอ 
- หมูที่  2  บานปาแตรายอ 
- หมูที่  3  บานตาเนาะปูโยะ 
- หมูที่  4  บานพะปูเงาะ 



 

 

- หมูที่  5  บานแอแกง 
- หมูที่  6  บานปูลามอง 
- หมูที่  7  บานฮูแตบาโงย 

 
จํานวนประชากร                              

      ตําบลเกะรอมีประชากรทั้งสิ้น  7,104  คน  เปนชาย  3,513  คน  เปนหญิง  3,591 คน  มีความหนาแนน
เฉลี่ย  82.05  คน/ตารางกิโลเมตร 

 
จํานวนประชากร หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนหลังคาเรือน 
ชาย หญิง 

รวม 

1 บานเกะรอ 157 481 495 976 
2 บานปาแตรายอ 161 577 616 1,193 
3 บานตาเนาะปโูยะ 187 566 592 1,158 
4 บานพะปูเงาะ 206 621 649 1,270 
5 บานแอแกง 137 443 394 837 
6 บานปูลามอง 84 281 269 550 
7 บานฮูแตบาโงย 150 544 576 1,120 

 รวม 1,205 3,513 3,591 7,104 
 

การถือครองท่ีดิน 
พื้นที่ตําบลเกะรอ    มีพื้นที่ทั้งหมด   45,390  ไร     พื้นที่ถือครอง    27,615  ไร  พื้นที่ที่ทําการเกษตรจริง  

23,912  ไร  ปาสงวน  16,250  ไร  พื้นที่แหลงน้ํา  766  ไร  อ่ืน  ๆ  (สันทราย)    769  ไร  

 

หมูที่ พื้นท่ีท้ังหมด  (ไร) พื้นท่ีทําการเกษตร  (ไร) 

1 4,314 3,449 
2 12,075 3,968 
3 3,910 3,273 
4 4,117 3,001 
5 4,874 4,187 
6 12,020 2,727 
7 4,080 3,307 

รวม 45,390 23,912 



 

 

การคมนาคม    
 ตําบลเกะรอ  มีเสนทางคมนาคมสะดวกทั้ง  7  หมูบาน  มีถนนสายหลัก  ดังนี้  คือ 
 1.  ถนนทางหลวง   สายอําเภอรือเสาะ  -  อําเภอสายบุรี ผานพื้นที่  หมูที่  4,1,3,6  ผานไปทางอําเภอกะพอ  
จังหวัดปตตานี 

2. ถนนลาดยางสายพะปูเงาะ   -   บานตายา   เปนถนนลาดยาง  ของ รพช. จากหมูที่  4   ตําบลเกะรอ  - 
บานตายาหมูที่  1   ตําบลจะกวะ 

3.  ถนนสายพะปูเงาะ – บานเกะรอ  ถนนลาดยางสลับกับถนนลูกรัง  จากหมูที่  4 – หมูที่  1 
4.  ถนนสายเกะรอ - อูแตบาโงยถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ  จากหมูที่  1  -  หมูที่  7 
5.  ถนนสายอูแตบาโงย – บานพรุ  ถนนลาดยางจาก  หมูที่ 7 – บาพรุ  หมูที่  3  ตําบลทาธง 
6. ถนนสายอูแตบาโงย – ตาเนาะปูโยะ  เปนถนนลาดยางครึ่งหนึ่ง  ลูกรังครึ่งหนึ่ง   จากหมูที่  7-หมูที่  3 
7.  ถนนสายตาเนาะปูโยะ – บานปาแตรายอ  เปนถนนลาดยางของ  รพช. จากหมูที่ 3 – หมูที่  2 
8. ถนนสายบานตาเนาะปูโยะ – บานแอแกง  เปนถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ  จากหมูที่  3  -หมูที่  5 

 9. ถนนสายปูลามอง – บานกะพอ  เปนถนนลาดยางกับลูกรัง  จากหมูที่  6 – บานกะพอ   อําเภอกะพอ    
จังหวัดปตตานี 

10. ถนนสายปูลามอง – บานปาแตรายอเปนถนนลาดยางและลูกรังของ  รพช. จากหมูที่ 6 - หมูที่ 2 
 
ขอมูลสาธารณูปโภค 

- ตําบลเกะรอมีระบบไฟฟาทุกหมูบาน 
- ระบบโทรศัพท  มีระบบโทรศัพททางไกลชนบท  จํานวน  6  หมูบาน  คือ หมูที่  1,2,3,4,6,7 
- ประปา  มีประปาภูเขา  1  แหง  อยูในหมูที่  2   ประปาหมูบาน  จํานวน  3  แหง  อยูหมูที่  1,4,5 

 
ขอมูลสิ่งกอสรางตาง  ๆ 

ส่ิงปลูกสรางที่สําคัญในพื้นที่ตําบลเกะรอ  มีดังนี้ 
- โรงเรียน  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  5  แหง 

1.  โรงเรียนบานเกะรอ  ตั้งอยูหมูที่  1  บานเกะรอ 
2.  โรงเรียนบานปาแตรายอ  ตั้งอยูหมูที่  2  บานปาแตรายอ 
3.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค  ตั้งอยูหมูที่  3  บานตาเนาะปูโยะ 
4.  โรงเรียนบานแหลมทราย  ตั้งอยูหมูที่  5  บานแอแกง 
5.  โรงเรียนบานพะปูเงาะ  ตั้งอยูหมูที่  4   บานพะปูเงาะ 

  -   มัสยิด  มีมัสยิด  จํานวน  10  แหง  คือ 
หมูที่  1  จํานวน         3        แหง 

                           หมูที่  2 จํานวน         1   แหง 
หมูที่  3 จํานวน         2    แหง 



 

 

หมูที่  4 จํานวน         2        แหง 
หมูที่  5 จํานวน         1        แหง 
หมูที่  6 จํานวน         1        แหง 
หมูที่  7 จํานวน         1        แหง 

- สถานีอนามัย  มีจํานวน  1  แหง  อยูหมูที่  1 
- องคการบริหารสวนตําบล  มี  1  แหง  อยูหมูที่  1 
- โรงเรียนสอนศาสนา  มี  1  โรง  อยูหมูที่  4 
- โรงงานแปรรูปยางพารา  มี  2  แหง   อยูหมูที่  3,4 

 
ภัยธรรมชาติ 

ภัยธรรมชาติในพื้นที่ตําบลเกะรอมีดังนี้ 
 1.  ฝนแลง   ตําบลเกะรอจะประสบปญหาภัยแลงในชวงเดือนกุมภาพันธ -  เมษายน  ในบางปจะเกิดปญหา
รุนแรงทําใหขาดน้ํา  เชน  ในพื้นที่  หมูที่  1,3,4  ขาดน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ตองขอความชวยเหลือจาก
อําเภอไปจัดสงน้ําให 
 2.  อุทกภัย  พื้นที่ตําบลเกะรอ  บริเวณที่ติดกับแมน้ําสายบุรี  จะมีน้ําทวมทุก  ๆ  ป  และพื้นที่              ริม
คลองปาแตรายอ  คิดเปนพื้นที่ประมาณ  30  %   ของพื้นที่ทั้งหมดของตําบล    พื้นที่น้ําทวมหนัก   อยูในหมูที่  
1,4,5,7   จะทวมประมาณปละ  3 – 7  วัน  พื้นที่น้ําทวมเล็กนอย  คือ  หมูที่  3,6 

จํานวนแรงงาน 
การประกอบอาชีพการเกษตร  เกษตรกรนิยมใชแรงงานในครัวเรือนของตัวเอง  มีการใชแรงงาน
รับจางในการกรีดยางบาง   และแรงงานตามฤดูการผลิต 

หมูท่ี จํานวนครัวเรือนเกษตรกร 
(ครัวเรือน) สมาชิกท้ังหมด จํานวนแรงงาน 

1 128 949 230 
2 150 1,091 301 
3 127 943 225 
4 140 1,227 277 
5 95 659 237 
6 93 496 152 

7 133 1,089 264 
รวม 856 6,454 1,686 

 



 

 

รายไดและรายจายของครัวเรือน 
รายไดและรายจายของครัวเรือนในพื้นที่  รายไดและรายจาย  ดังนี ้

หมูที่  1 รายไดเฉลี่ย 128,218  บาท/ครัวเรือน รายจายเฉลี่ย 120,180  บาท/ครัวเรือน 
หมูที่  2 รายไดเฉลี่ย 124,570  บาท/ครัวเรือน รายจายเฉลี่ย 113,570  บาท/ครัวเรือน 
หมูที่  3 รายไดเฉลี่ย 142,620  บาท/ครัวเรือน รายจายเฉลี่ย 121,620  บาท/ครัวเรือน 
หมูที่  4 รายไดเฉลี่ย 121,460  บาท/ครัวเรือน รายจายเฉลี่ย 111,456  บาท/ครัวเรือน 
หมูที่  5 รายไดเฉลี่ย 132,339  บาท/ครัวเรือน รายจายเฉลี่ย 112,339  บาท/ครัวเรือน 
หมูที่  6 รายไดเฉลี่ย 121,459  บาท/ครัวเรือน รายจายเฉลี่ย 112,300  บาท/ครัวเรือน 
หมูที่  7 รายไดเฉลี่ย 119,074  บาท/ครัวเรือน รายจายเฉลี่ย 110,850  บาท/ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสรางศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ(ศตส.อบต.เกะรอ) 

ตามที่  ศูนยอํานวยการปองกนัและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) ไดมคีําสั่งที่  4/2550 ลง 
วันที่  8  กุมภาพันธ  2550  เร่ือง  จัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอาํเภอ รามัน ไดมีคําสั่งจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด องคการบริหารสวนตําบลเกะรอ  นั้น 
  เพื่อใหศนูยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด องคการบริหารสวนตําบลเกะรอ เปนไปดวย
ความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อาศัยอํานาจตามคําสั่งศูนยอํานวยการปองกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) ที่ 4/2550 ลงวันที่ 8    กุมภาพันธ  2550   ผนวก ข. ขอ 2.8   ผูอํานวยการศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ  จึงขอแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของสาํนักงานศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะ
รอ ดังนี้ 

1.ฝายอํานวยการ ใหอยูในความรับผิดชอบของ 
1.1) นายอายุ  ริตือมุง   นายกอบต.   เปนหวัหนาฝาย 
1.2) นายมะยาซิ  ซุหะแล   รองนายกอบต.เกะรอ  เปนเจาหนาที ่
1.3) นายมะสอรดี  มะเกะรอ  รองนายกอบต.เกะรอ  เปนเจาหนาที ่
1.4) นายอัครพล  อาลีมีน   ปลัดอบต.   เปนเจาหนาที ่
1.5) นายมะซักรี  แวดราแม  จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน เปนเจาหนาที่/เลขานุการ 

อํานาจหนาท่ี 
1) รับผิดชอบงานธุรการตางๆ ของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด อบต.เกะรอ 
2) วางระบบใหมีขอมูลปญหายาเสพตดิ ประเมินสถานการณยาเสพตดิในภาพรวมของ 

ทองถ่ิน รวมทั้งปจจัยที่เกี่ยวของซึ่งจะนําไปสูปญหายาเสพติด การปองกันและแกไขทั้งในเชิงพืน้ทีแ่ละขอมูล
บุคคล รวมทั้งการกระจายขอมูลไปยังผูที่เกี่ยวของเพื่อใชประโยชน 

3) ประสานและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิของศูนยปฏิบัติการ 
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ 

4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของฝายตางๆ ใน 
สํานักงานศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ 

5) รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่ใหศูนยปฏิบัตกิารตอสู 
เพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ ผูอํานวยการปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด/
อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ทราบทกุระยะ 

6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด มอบหมาย 
 
 



 

 

2. ฝายปองกันและเฝาระวัง 
1.1) นายมะยาซิ  ซุหะแล   รองนายกอบต.เกะรอ  เปนหวัหนาฝาย 
1.2) นายมะกร ี ดอเลาะ   นายชางโยธา   เปนเจาหนาที ่
1.3) นายสุริยา  วาน ิ   เลขานุการนายกอบต.  เปนเจาหนาที ่
1.4) นางสาวนรีูยะ  เจะแว  เจาหนาทีพ่ัสด ุ   เปนเจาหนาที่/เลขานุการ 
 
อํานาจหนาท่ี 

1) จัดระบบและพัฒนาขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและเฝาระวัง ทั้งขอมูลจากการสํารวจ 
ขอเท็จจริงในพื้นที่ และขอมูลทางวิชาการใหครอบคลุมการทํางานในเชิงพื้นที่เปาหมาย 

2) กําหนดรูปแบบการดําเนินงานดานการปองกันกลุมเสี่ยงในพื้นทีแ่ละประสานหนวยงาน/ 
องคกร/กลุมบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อดําเนนิกจิกรรมการปองกัน 

3) ประสานงานและกําหนดมาตรการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ รวมทัง้ประสานการปฏิบัติงาน 
ดังกลาว 

4) ประสานงาน และกําหนดกลไกการเฝาระวังปญหายาเสพติดระดับทองถ่ิน รวมทั้ง 
ประสาน, สนับสนุนการดําเนินงานของกลไกเฝาระวังตางๆ ในพื้นที ่

5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่กําหนดใหฝายอํานวยการทราบเปนระยะ 
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหาร 

สวนตําบลเกะรอ  มอบหมาย 
 

3. ฝายบาํบัดรกัษาและฟนฟ ู
1.1) นายมะสอรดี  มะเกะรอ รองนายกอบต.เกะรอ  เปนหวัหนาฝาย 
1.2) นายดือราแม  ลาเตะ  เจาหนาที่สุขาภิบาล  เปนเจาหนาที ่
1.3) นางสาวลนีา  มิงเตะ   เจาหนาทีก่ารเงินและบัญช ี เปนเจาหนาที ่
1.4) นางพารีดะ  ซิมะแซ    หัวหนาสวนการคลัง  เปนเจาหนาที่/เลขานุการ 

 
 อํานาจหนาท่ี 

1) จัดระบบและพัฒนาขอมูลเกี่ยวกับการบําบัดรักษาและการฟนฟูผูเสพติดที่ผานการ 
บําบัดรักษาและกลับมาในพืน้ที่ โดยประสานงานกับหนวยงานดานสาธารณสุข 

2) ประสานและสนับสนุนการคนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพตดิในพื้นที่ รวมทัง้การคัดกรอง และ 
จําแนกผูเสพ / ผูติดยาเสพตดิในพืน้ที่ เพื่อเขารับการบําบัดรักษา 

3) ประสานและดําเนินการติดตามผลการดูแลทั้งการบําบัดรักษา ทั้งดานสังคม และอาชีพ 
ของผูผานการบําบัดรักษา 

4) ประสานและสนับสนุนสถานที่บําบดัรักษาในพื้นที่ (ถามี) 



 

 

5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่กําหนดใหฝายอํานวยการทราบเปนระยะ 
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูอํานวยการศูนยปฏิบตัิการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหาร

สวนตําบลเกะรอ มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงค 
 ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ(ศตส.อบต.เกะรอ) 
ไดดําเนนิการจัดทําแผนปฏบิัติการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551   
โดยนําแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายแหงรัฐดานการแกไขปญหายาเสพติดมาดําเนินการ  และไดกาํหนดใหมี
ความสอดคลอง  และมีการทํางานแบบบรูณาการรวมกนัระหวางศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด(ศอ.ปส.),ศนูยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา(ศตส.จ.ยล.)และศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอรามนั(ศตส.อ.รามัน)ดังนัน้จึงสามารถสรุปวัตถุประสงคการดําเนินการจดัทาํแผนปฏิบัติ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด องคการบริหารสวนตําบลเกะรอ(ศตส.อบต.เกะรอ)  ไดดังนี้               
 1.เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหายาเสพติดใหบังเกิดผลมีความเปนรูปธรรม
กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนในทองถ่ิน โดยมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางที่ 
ศตส.อบต.เกะรอ  กําหนด 
 2.เพื่อดําเนนิงานนโยบายการแกไขปญหายาเสพติด  ซ่ึงเปนวาระสําคญัของชาติ  ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคตามคําสั่ง ศอ.ปส.ที่ 4/2550 เร่ืองจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ศตส.อปท.)  ลงวันที่  8 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2550 ที่เปลี่ยนบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จาก
หนวยงานสนบัสนุนเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดในฐานะเจาภาพ 
 3.เพื่อใหปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตําบลเกะรอ เบาบางลงหรือหมดสิ้นไป  โดยมแีนวทางการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพตดิอยางเปนระบบครอบคลุมยุทธศาสตร ทั้ง  4  ดาน  ประกอบไปดวย   
  1)  ดานการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด   (Supply) 
  2)  ดานการแกไขปญหาผูเสพ / ผูติดยาเสพติด   (Demand) 
  3)  ดานการปองกันกลุมผูมโีอกาสเขาไปใชยาเสพติด   (Potential  Demand) 
  4)  ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการของ  อปท.  (Management) 
 ทั้งนี้  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2551 ของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ (ศตส.อบต.เกะรอ) ให
เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น    ควรไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของ และควรมีการบูรณาการทํางานรวมกันทุกภาคสวน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เปาหมายรวม 
 ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ(ศตส.อบต.เกะรอ)  ได

กําหนดเปาหมายรวมของการดําเนินงานปองกันแกไขปญหายาเสพติด  ใหครอบคลุมทั้งเขตพื้นทีรั่บผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลเกะรอ  ซ่ึงสามารถจําแนกกลุมเปาหมายการดําเนินงานได  ดังนี ้

1.เปาหมายเชงิพื้นท่ี 
 จําแนกเปนพืน้ที่เปาหมายทีย่ังมีการแพรระบาดและพื้นที่ที่สามารถควบคุมสถานการณไดแลว 

ดังนี ้
  พื้นที่เปาหมายที่ยังมกีารแพรระบาด(ตองจัดทําโครงการแกไขปญหา)ไดแกพื้นที่ทุกหมูบาน

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ 
 พื้นที่ที่สามารถควบคุมสถานการณไดแลว(ตองจัดทําโครงการรักษาความเขมแข็งเฝาระวัง  

และควบคุมสถานการณ)ไดแกพื้นทีทุ่กหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ 
 2.เปาหมายเชงิกลุมประชากร 
  จําแนกเปนชวงอายุของกลุมเปาหมาย เปน 2 กลุมไดแกกลุมเด็ก/เยาวชน และกลุมที่เคยหรือยัง
เกี่ยวของกับยาเสพติดอยู 
   กลุมเด็ก/เยาวชนอายุไมเกิน 25 ป  แยกเปน 2 ประเภท ไดแก 
  - ท่ีอยูในสถานศึกษา ไดแกกลุมเด็กนักเรียนที่กําลังศึกษาในสถานศึกษา  
  - ท่ีอยูนอกสถานศึกษา ไดแกกลุมเด็กและเยาวชนทุกหมูบาน  
  วิธีดําเนินการ  มุงเนนการรณรงคใหความรู  และสงเสริมการปองกันการแพรระบาดยาเสพติด  
เชน  การฝกอบรมรณรงคใหความรู  ,  การจัดใหมกีารแขงขันกีฬา  ,  สนับสนุนอุปกรณกฬีา   

 กลุมท่ีเคยหรือยังเกี่ยวของกับยาเสพตดิอยู  แยกเปน 2 ประเภท ไดแก 
- กลุมเยาวชน/ประชาชนผูผานการบําบัดไดแกผูเสพ ผูคา ผูที่เคยถูกกดําเนินคดีและพนโทษ 
วิธีดําเนินการมุงเนนการฟนฟู  และปองกนัการกลับมาใชยาเสพติด  เชน  รณรงค/สงเสริมใหออก 

กําลังกาย,สงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อใหมีรายไดที่มัน่คงและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ไมหวนกลับมาใช
สารเสพติดอีก 
  - กลุมผูคา  ศตส.อบต.เกะรอไมสามารถดําเนินการจดัการไดตามกฎหมาย  เปนเพียงศนูย 
ประสานขอมูลกับคณะกรรมการศูนยที่ไดรับการแตงตั้งจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพือ่ดําเนินการจบักุมตอไป   
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม 
 

องคการบริหารสวนตําบลเกะรอไดนํายุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศและ
ภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาใชเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรในการแกไข
ปญหายาเสพตดิขององคการบริหารสวนตําบลเกะรอ จํานวน 3 ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 

1.ยุทธศาสตรการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด(Demand) 
   วัตถุประสงคของยุทธศาสตร= เพื่อติดตามและคนหาใหผูเสพ ผูคามารายงานตัวอยางเต็มใจที่จะ

เขาสูระบบการบําบัดรักษาอยางเหมาะสมและปองกันมใิหผูผานการบาํบดัแลวกลับไปใชยาเสพตดิซ้ํา 
2.ยุทธศาสตรดานการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปใชยาเสพติด(Potential Demand) 
   วัตถุประสงคของยุทธศาสตร= รณรงคกระตุนจิตสํานกึใหแกประชาชนทุกกลุมเหน็ถึง

ความสําคัญของการรวมกันปองกันปญหายาเสพติด เพื่อเปนการสรางเกราะปองกันจากภยัยาเสพตดิ 
3.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบรูณาการ 
   วัตถุประสงคของยุทธศาสตร= เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการตดิตามความเคลื่อนไหว

ของสถานการณปญหายาเสพตดิ และประสานรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของเพื่อดาํเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ



 

 

ยุทธศาสตร  โครงการ  กิจกรรม 
ยุทธศาสตรการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย 
 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 255 

(บาท) 
2552 
 (บาท) 

2553 
(บาท) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงคเพื่อปลูกจิตสํานึกให
ตระหนักถึงปญหายาเสพติด 

เพื่อใหในตําบลปลอดจาก
ยาเสพติด 
 

จําวนวน  1 
โครงการ 

50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

 

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรวมมือแกไข
ปญหายาเสพติด 
 

สนง.ปลัด 
อบต. 

 

2 โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด 

เพื่อใหในตําบลปลอดจาก
ยาเสพติด 
 

จําวนวน  1 
โครงการ 

50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

 

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรวมมือแกไข
ปญหายาเสพติด 
 

สนง.ปลัด 
อบต. 

 

3 โครงการฝกอบรมใหความรูแกเยาวชนให
หางไกลจากยาเสพติด 

เพื่อใหในตําบลปลอดจาก
ยาเสพติด 
 

จําวนวน  1 
โครงการ 

50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

 

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรวมมือแกไข
ปญหายาเสพติด 
 

สนง.ปลัด 
อบต. 

 



 

 

การติดตามและประเมนิผล 
  ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ (ศตส.อบต.เกะรอ) 

กําหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ประจําป  งบประมาณ  
พ.ศ.  2551 ไวเพื่อใหการปฏิบัติการติดตามและประเมนิผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผลของการประเมินสามารถ
ใชวัดผลความสําเร็จของโครงการที่ไดดําเนินการตามแผน และสามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง 
แกไขการปฏบิัติงานของกิจกรรม/โครงการไดอยางแทจริง ดังนี ้

  1) การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการปฏิบตัหินาท่ีประจําศูนยปฏบิัติการตอสูเพื่อเอาชนะ 
ยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ ในระดับปฏิบตัิการ 
 ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเกะรอ  ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ฯ เปนผูกําหนด
ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล  โดยใหแยกเปนรายแผนงาน/กิจกรรมใหชัดเจนและใหคณะกรรมการปฏิบัติฯ  
เปนผูติดตามพรอมรายงานให  ศตส.อบต.เกะรอ  ทราบทุกกิจกรรมโครงการ 

  2) การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบรหิารสวนตําบลเกะรอ   
   ใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ฯ รายงานผลการติดตามและประเมินผลให  ศตส.อบต.เกะรอ ทราบเปน 
 รายกิจกรรม/โครงการ  และใหรายงานใหที่ประชุมทราบ  เพื่อนําขอมลูผลการประเมินมาวิเคราะหปรับปรุงแนว 
 ทางการดําเนนิกิจกรรม/โครงการ  ในคราวตอไป 

3) ใหรายงานผลการตดิตามและประเมินผล  ใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ  เชน  ศตส.จ.กพ  ศตส.อ. 
 รามัน  และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก  เชน  สํานักงานตรวจเงิน 
 แผนดิน  (สตง.)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


