
 



 
รายช่ือผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจําปี ๒๕๖๒ 

 
ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

ด้านบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
๑. นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ 
(ดีเด่น) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

๒. พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด 
(ดีเด่น) 

รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

๓. นายภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์ 
(ดีเด่น) 

นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดมหาสารคาม 

สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดมหาสารคาม 

๔. นายศิวะ  ธมิกานนท์ 
(ดีเด่น) 

นายอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด    
๑. นายทศเทพ  บุญทอง 
(ยอดเยี่ยม) 

นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดเชียงราย 

สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงราย 

๒. พันเอก คํารณ  ม่ังมี 
(ดีเด่น) 

หัวหน้าแผนกฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด 

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองศูนย์วิวัฒน์
พลเมือง มณฑลทหารบกท่ี ๓๘ 

จังหวัดน่าน  
๓. นายจักร์ชัย  ติตตะบุตร 
(ดีเด่น) 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

๔. นางนิตยา  ฤทธิ์ศรี 
(ดีเด่น) 

พยาบาลวิชาชีพ 
ชํานาญการ 

โรงพยาบาลมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

ด้านการดูแล ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 
๑. นายธีร์  สัจจะวงษ์รัตน์ 
(ยอดเยี่ยม) 

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ ๑๐ ตําบลเขาพระ  
อําเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒. นายเฉลิมชน  คงสมใจ 
(ดีเด่น) 

ประธานอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด  
ระดับกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

๓. พระครูวิวิธประชานุกูล  วรรณลีย ์
(ดีเด่น) 

เจ้าอาวาสวัดหัวริน ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจําปี ๒๕๖๒ (ต่อ) 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
ชุมชน/หมู่บ้านท่ีมีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด 
๑. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว 
จํากัด (กะทิชาวเกาะ-แม่พลอย) 
(ยอดเยี่ยม) 

 ตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

๒. ชุมชนตําบลลําผักกูด 
(ดีเด่น) 

 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

๓. บ้านบะหว้า 
(ดีเด่น) 

 ตําบลบะหว้า อําเภออากาศอํานวย 
             จังหวัดสกลนคร 

๔. หมู่บ้านบ่อม่วง 
(ดีเด่น) 

 ตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบ่ี 

 
 
 
 
 
 
 





รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการบรหิารจดัการและพฒันานโยบายการแกไ้ขปัญหาผ ูเ้สพ ผ ูติ้ดยาเสพติด 

นายไกรศร   วิศิษฎว์งศ ์  

ผ ูว่้าราชการจงัหวดัปัตตานี 

ผลงานเด่น 

      ก าหนดนโยบายการด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ “*ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรง่ด่วน ท่ี

ตอ้งเรง่ขจดัภยั*” ด าเนินงานภายใต ้ ๔ มาตรการ คือ ดา้นการป้องกนั ดา้นการ

ปราบปราม ดา้นการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และดา้นการบรหิารจดัการ ควบค ู่

กนัอยา่งจรงิจงั โดยใชห้ลกัการบรูณาการและการมีสว่นรว่มทกุภาคสว่น “*คิดเหมือนกนั 

พูดหมือนกนั และท าเหมือนกนั*”  จดัท าแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด “*

ปัตตานี โมเดล*  



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการบรหิารจดัการและพฒันานโยบายการแกไ้ขปัญหาผ ูเ้สพ ผ ูติ้ดยาเสพติด 

พลอากาศโท เฉลิมชยั  ศรสีายหยดุ  

รองเสนาธิการทหารอากาศ 

ผลงานเด่น 

๑. เป็นผ ูร้่างยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดทหารอากาศ 

พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเกี่ยวกบัยาเสพติดเป็นรปูธรรม  

๒. เป็นผ ูร้ิเริ่มน าจิตอาสามาก าหนดเป็นเป้าหมายและตวัช้ีวดัคณุสมบัติของ

เจ้าหน้า ท่ีศนูย์บ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้องค์กรศนูย์บ าบัดฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ 

๓. เป็นผ ูร้ิเริ่มพฒันาการจัดท าโครงการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

ทหารอากาศ  



นายภาคี ทรพัยพิ์พฒัน ์

นายแพทยส์าธารณสขุ จงัหวดัมหาสารคาม 

ผลงานเด่น 

     มอบนโยบายดา้นการด าเนินงานยาเสพติด ดา้นการบ าบดัรกัษาฯผ ูป่้วยยาเสพติด   

การติดตามช่วยเหลือผ ูผ้า่นการบ าบดั และแนวทางการด าเนินงานลดอนัตราย 

จากการใชย้าเสพติด การบ าบดัโดยชมุชนมีสว่นรว่ม (CBTx) จดัท าแผนการนิเทศติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงาน โดยค านึงถึงหลกัแนวคิด “ผ ูเ้สพ ผ ูติ้ดยาเสพติดคือผ ูป่้วย 

ท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลรกัษา การใหโ้อกาสทางสงัคมเพ่ือคืนคนดีส ูส่งัคม และมีการควบคมุ 

ก ากบัการด าเนินงานยาเสพติดของโรงพยาบาลและส านกังานสาธารณสขุอ าเภอทกุแห่ง 

โดยใชก้รอบแนวคิดวิเคราะหต์ามกระบวนการ  *SI3M* Structure  Information 

Intervention Integration and Monitoring 

รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการบรหิารจดัการและพฒันานโยบายการแกไ้ขปัญหาผ ูเ้สพ ผ ูติ้ดยาเสพติด 



นายศิวะ ธมิกานนท ์  

นายอ าเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลงานเด่น 

     ๑.การด าเนินการแกไ้ขปัญหา ควบคมุ และบริหารจดัการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

โดยเฉพาะปัญหาการลกัลอบเพาะปลกูและใชย้าเสพติด (ฝ่ิน) 

๒.ประยกุตใ์ชศ้าสตรพ์ระราชาเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติด (ฝ่ิน) ในพ้ืนท่ีอ าเภอ ช่วงท่ีประชาชนมีการ

ลกัลอบปลกูพืชเสพติด (ฝ่ิน) ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

๓.มาตรการ/กลยทุธ ์“เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ๓ ประการ ประกอบดว้ย การเสริมสรา้งความเขม้แข็ง

ในหม ู่บา้น/ชมุชน  การน าผ ูเ้สพ/ผ ูติ้ดยาเสพติด (ฝ่ิน) เขา้ส ู่กระบวนการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูฯและ

การพฒันาดา้นอาชีพผ ูท่ี้สามารถเลิกใชย้าเสพติด (ฝ่ิน) ไดอ้ยา่งถาวร 

๔.มีกระบวนการในการสรา้งความยัง่ยืนต่อการแกไ้ขปัญหายาเสพติด (ฝ่ิน) 

๕.การน านวตักรรมการติดตามผ ูผ้่านการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผ ูเ้สพ/ผ ูติ้ดยาเสพติด  

รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการบรหิารจดัการและพฒันานโยบายการแกไ้ขปัญหาผ ูเ้สพ ผ ูติ้ดยาเสพติด 



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ยอดเยี่ยม 

ดา้นการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผ ูติ้ดยาเสพติด 

 

นายทศเทพ บญุทอง 

นายแพทยส์าธารณสขุ จงัหวดัเชียงราย 

ผลงานเด่น 

๑. การลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด (Harm Reduction) ด าเนินการในพ้ืนท่ีอ.แมฟ้่าหลวง 

โดยมีการด าเนินงานในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ  

๒. การบ าบดัฟ้ืนฟผู ูใ้ชย้าเสพติดโดยชมุชนเป็นศนูยก์ลาง (CBTx) ด าเนินการในพ้ืนท่ีอ าเภอ

เมือง เชียงราย 

๓. การรบัรองคณุภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ๑๐๐ %  

๔. การพฒันาระบบการคดักรองบ าบดัผ ูมี้พฤติกรรมสบูบหุรี ่ด่ืมสรุา ด าเนินการ 18 อ าเภอ 

ทกุหน่วยบรกิารเนน้การใหบ้รกิารแบบ “ใกลบ้า้นใกลใ้จ”  

๕. สนบัสนนุการพฒันาบคุลากรงานสขุภาพจิตและยาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง  

 



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผ ูติ้ดยาเสพติด 

พนัเอก ค ารณ  มัง่มี 

หวัหนา้ชดุครฝึูกโรงเรยีนวิวฒันพ์ลเมือง  

ศนูยวิ์วฒันพ์ลเมือง มณฑลทหารบกท่ี ๓๘  

ผลงานเด่น 

๑. รว่มพฒันาค ู่มือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ผ ูติ้ดยาเสพติดแบบควบคมุตวั(แกนกลาง) 

๒.การพฒันาการดแูลผ ูเ้ขา้รบัการฟ้ืนฟู เช่น การแสดงสญัลกัษณข์องผ ูร้บัการฟ้ืนฟูฯท่ีแขนเสื้อเพ่ือเฝ้า

ระวงัช่วยเหลือ  อาการเจ็บป่วย  การไม่ร ูห้นงัสือ เป็นตน้  การฝึกการประหยดัการใชจ่้าย “วิวฒันฯ์ศนูย์

บาท” ท าใหญ้าติมีความพึงพอใจ ระดบั ดีมาก ลดปัญหาการสรา้งอิทธิพลภายใน   นอกจากน้ีมีการฝึก

ท่องสตูรคณูกอ่นเขา้ประชมุกล ุม่เชา้ทกุวนั  การฝึกความรบัผิดชอบงานแต่ละวนัในการจดัหอ้งประชมุ 

รวมทัง้กลา่วค าสตัยส์าบานกลางแจง้ทกุวนัหลงัเคารพธงชาติ เป็นตน้  

 ๓. ดา้นการติดตามผลการบ าบดัฟ้ืนฟู ไดจ้ดัท าแบบสอบถามใหญ้าติสง่กลบัใหศ้นูยฯ์ทางไปรษณีย ์

เดือนละ ๑ ครัง้ จ านวน ๕ ครัง้ เพ่ือทราบพฤติกรรมหลงัผ่านการฟ้ืนฟูฯ เพ่ือใชใ้นการพฒันาการฟ้ืนฟูฯ 



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผ ูติ้ดยาเสพติด  

นายจกัรชยั  ติตตะบตุร  

นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 

รกัษาการผ ูอ้ านวยการโรงพยาบาลอมกอ๋ย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลงานเด่น 

๑. การจดัการระบบขอ้มลูการบ าบดัดว้ยหลกัการทางสถิติและการวิจยั ส่งผลใหเ้กิดฐานขอ้มลูขนาด

ใหญ่ (Big Data) ของผ ูเ้ขา้รบัการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

2. พฒันาระบบรกิารดว้ยแนวปฏิบติัการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด (Harm Reduction 

๓. พฒันาระบบบริหารจดัการวัสด ุครภุณัฑ์ อปุกรณ์การแพทย ์เวชภณัฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง งบประมาณ 

ตลอดจนอตัราก าลงัผ ูป้ฏิบติังาน 

 ๔. ด าเนินการป้องกนัแกไ้ขปัญหาฝ่ินและยาเสพติด ตลอดจนปัญหาอ่ืนทางดา้นสาธารณสขุในเยาวชน 

ผ่านทางกีฬา เป็นการบรูณาการรว่มกบัครอบครวั โรงเรียน สงัคม ชมุชนตลอดจนสถานประกอบการ  

กอ่ใหเ้กิดทศันคติการยอมรบัและใหโ้อกาส 

 



นางนิตยา  ฤทธ์ิศร ี 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม 

ผลงานเด่น 

๑ การด าเนินการเชิงรกุ ดา้นการคดักรองคน้หาผ ูเ้สพผ ูติ้ดยาเสพติดรว่มกบั ศป.ปส.อ.เมือง

มหาสารคาม บรูณาการการคัดกรองยาเสพติด บหุรี่ สรุาร่วมกับการคัดกรองสขุภาพ

ประจ าปีในกล ุม่ผ ูมี้อาย ุ๑๕ปีข้ึนไป 

๒. การบริการในสถานพยาบาล ใหบ้ริการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผ ูใ้ช ้ผ ูเ้สพและผ ู้

ติดยา/สารเสพติดทกุประเภทในระบบสมคัรใจ แบบผ ูป่้วยนอก ดว้ยรปูแบบมาตรฐานตาม

ประเภทการคดักรอง  

๓. การด าเนินงานเพ่ือลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด กล ุม่ผ ูป่้วยท่ีติดสารเสพติด  

๔. งานวิจยัเชิงปฏิบติัการเรือ่ง “รปูแบบการติดตามผ ูป่้วยยาเสพติดหลงัการบ าบดัรกัษา 

แบบบรูณาการ อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม” ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผ ูติ้ดยาเสพติด 



 นายธีร ์ สจัจะวงษร์ตัน ์ 

 ผ ูใ้หญ่บา้นหม ู ่๑๐  ต าบลเขาพระ  อ าเภอเดิมบางนางบวช  

จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

ผลงานเด่น 

- พฒันารปูแบบการบ าบดัยาเสพติดในชมุชน ตามแนวทางการบ าบดัรกัษาโดยมีส่วน

รว่มของชมุชน (CBTx)  

- การลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติดในชมุชน (Harm Reduction) 

ผลลพัธ ์: ปี๒๕๕๙-๒๕๖๑ มีผ ูส้มคัรใจเลิกยา มาเป็น ๑๙ คน ติดตามดแูลหลงับ าบดั 

ไดค้รอบคลมุ และต่อเน่ืองครบ ๑๐๐% สามารถเลิกยาไดต่้อเน่ือง ๒ ปี ๑๘ คน   

ส าหรบัคนท่ียงัไม่เลิกถกูสง่ต่อเขา้ระบบบงัคบับ าบดั ๑ คน  

รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์” ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ยอดเยี่ยม 

ดา้นการดแูลช่วยเหลือผ ูติ้ดยาเสพติดในชมุชน 



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์” ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการดแูลช่วยเหลือผ ูติ้ดยาเสพติดในชมุชน 

นายเฉลิมชน  คงสมใจ 

 ประธานอาสาสมคัรกรงุเทพมหานครเฝ้าระวงัภยัยาเสพติด กรงุเทพมหานคร 

ผลงานเด่น 

-  มีการด าเนินงานของศนูยเ์ฝ้าระวงัภยัและยาเสพติดในชมุชน สอดสอ่งดแูลปัญหาต่างๆยา

เสพติดในชมุชน ติดตามผ ูผ้า่นการบ าบดัรกัษา  

 - ไดน้ าเยาวชนท่ีติดยาเสพติด จ านวน ๒๐ คนท่ีเลิกยาเสพติดไดใ้นชมุชน มาเป็นอาสาสมคัร

เฝ้าระวงัภยัและยาเสพติดเพ่ือใหท้กุคนปฏิบติัตนเป็นคนดีและไมก่ลบัไปเสพติดซ ้า 

  - สง่เสรมิใหเ้ยาวชนท่ีติดยาเสพติดไดเ้รยีนศาสนา(อิสลาม)เพ่ือใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนแ์ละ

การเรยีนศาสนาของเยาวชนจะไดร้บัการขดัเกลาจิตใจใหร้ ูจ้กัรบัผิดชอบ ท าส่ิงท่ีดีปรบัปรงุตน

ใหมี้คณุค่าแกช่มุชน ปัจจบุนัเยาวชนทกุคนในชมุชนสามารถเลิกยาเสพติดไดแ้ละมีอาชีพเป็นของ

ตนเอง รวมทัง้เป็นก าลงัส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชมุชน 



พระครวิูวิธประชานกุลู(วรรณลีย)์ 

 เจา้อาวาสวดัหวัรนิ  อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลงานเด่น 

- ท างานรว่มกบัเครอืขา่ยสาธารณสขุในพ้ืนท่ีในการพฒันารปูแบบการบ าบดัฟ้ืนฟฯูผ ูติ้ดยาเสพ

ติดแบบบรูณาการ รว่มกบัน าหลกัธรรมทางพทุธศาสนามาช่วยเหลือผ ูติ้ดยาเสพติด มีกิจกรรม 

ดงัน้ี น าธรรมะบ าบดั การอปุสมบทโดยสมคัรใจ  การใชภ้มิูปัญญาไทยพ้ืนบา้นในการดแูล

สขุภาพของผ ูท่ี้เป็นโรคติดสรุา  การบ าเพ็ญสาธารณประโยชนใ์นชมุชนเป็นการท างานเชิงสงัคม    

การจดัอบรมดว้ยการน าเขา้การปฏิบติัธรรมทางพระพทุธศาสนาเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟสูภาพ

รา่งกายและสภาพจิตใจใหเ้ขม้แข็ง  ใหค้ าปรกึษาแกผ่ ูติ้ดสรุา/ยาเสพติด  ติดตามการเย่ียมบา้น

และเย่ียมขณะนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล   ดแูลดา้นรา่งกายและจิตใจพระสงฆท่ี์มีปัญหา

สขุภาพจิตจากการติดสรุา/ยาเสพติด  และมีการฝึกอาชีพหลงัการบ าบดัในชมุชน เพ่ือใหเ้กิด

ความมัน่คงทางดา้นการเงิน ท าใหมี้ผ ูเ้ลิกใชย้าเสพติดมากข้ึนและกลบัไปด าเนินชีวิตในสงัคมได ้

รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์” ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการดแูลช่วยเหลือผ ูติ้ดยาเสพติดในชมุชน 



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์” ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ยอดเยี่ยม 

ชมุชน/หมูบ่า้นท่ีมีผลงานดา้นการดแูลช่วยเหลือผ ูติ้ดยาเสพติด 

บรษิทั เทพผดงุพรมะพรา้วจ ากดั   

อ าเภอ สามพราน จงัหวดันครปฐม 

ผลงานเด่น 

๑. ปี๒๕๔๔ เริม่จดัท าโครงการโรงงานสีขาวและไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอดจนถึงปัจจบุนัด

ตามเกณฑโ์รงงานสีขาว ๘ ขอ้ ส ารวจคนท างานท่ีใชติ้ดยาเสพติดและจดัสรรงบประมาณใหก้าร

บ าบดัรกัษา ติดตามและเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ือง จนไม่มีผ ูเ้สพติดในโรงงาน 

๒.ตัง้แต่ปี๒๕๔๕  จดัตัง้ “ศนูยเ์ผยแพรก่ารเรยีนร ูก้ารรณรงคแ์กไ้ขปัญหายาเสพติด” ในโรงงานมี

พนกังานเขา้รบัค าปรกึษาปัญหาครอบครวัไดช่้วยแกไ้ขปัญหารบับตุรหลานท่ีไม่ศึกษาต่อเขา้มาท างาน 

๓.ตัง้แต่ปี๒๕๔๖ ไดเ้ขา้รว่มโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   TO BE NUMBER ONE 

๔.ท างานกบัเครอืข่ายชมุชน แกปั้ญหายาเสพติดเริม่จากปัญหาปากทอ้งของคนในชมุชม โดยท าประชา

พิจารณค์วามตอ้งการช่วยเหลือของชมุชน และตอบสนองความตอ้งการโดยการตัง้ศนูยก์ารเรยีนร ูด้า้น

อาชีพใหก้บัชมุชน สง่เสรมิอาชีพ หารายไดเ้สรมิ  หาแหลง่ตลาด  

  



ชมุชนต าบลล าผกักดู  

อ าเภอธญับรุ ี จงัหวดัปทมุธานี 

ผลงานเด่น 

๑.การจดัใหช้ดุอาสาสมคัรรกัษาความปลอดภยัประจ าหม ู่บา้นโดยการน าของก านนัด าเนินการ

ออกตรวจกล ุม่เยาวชนท่ีมัว่สมุในพ้ืนท่ี 

๒.ดแูลช่วยเหลือเยาวชนกล ุ่มใช/้เสพสารเสพติดในชมุชนใหเ้ลิกยาเสพติด ซ่ึงนดัท ากิจกรรม

พดูคยุใหค้ าแนะน า ความร ูเ้รื่องโทษพิษภยัยาเสพติด ดแูลใหก้ าลงัใจในการเลิกใชย้าเสพติด 

และออกก าลงักายท่ีบา้นก านนัทกุวนั กรณีมีอาการรนุแรงส่งต่อใหก้ารบ าบดัรกัษา เย่ียมบา้น

พดูคยุกบัผ ูป้กครอง และมีการสง่เสรมิอาชีพตามหางานใหท้ า หรอืสง่ไปบวช  

ผลลพัธ:์ ช่วยเหลือท่ีเก่ียวขอ้งยาเสพติด จ านวน ๗๒ คน เป็นผ ูติ้ดยาเสพติดท่ีมีอาการทางจิต 

๑๑ คน ปัจจบุนัเลิกได ้และเยาวชนกล ุ่มผ ูใ้ช ้๔๙ คน ท่ีเลิกได ้แต่มีผ ูท่ี้ยงักลบัเสพเป็นบางครัง้ 

๑๒ คน ซ่ึงอย ูใ่นระหว่างการติดตาม  

รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์” ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ชมุชน/หมูบ่า้นท่ีมีผลงานดา้นการดแูลช่วยเหลือผ ูติ้ดยาเสพติด 



บา้นบะหวา้ 

หม ูท่ี่ ๗ ต าบลบะหวา้  อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร  

ผลงานเด่น 

   การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยชมุชน โดยมีการจดัตัง้ชดุรกัษาความปลอดภยัใน

หม ูบ่า้น (ชรบ.) เพ่ือท าหนา้ท่ีสอดสอ่งดแูลเด็ก เยาวชน และผ ูท่ี้มีพฤติกรรมตอ้งสงสยัว่า

เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด พรอ้มทัง้มีการดแูลช่วยเหลือผ ูติ้ดยาเสพติดในชมุชนท่ีไดผ้า่นการบ าบดั

แลว้ โดยการน าเงินจากกองทนุแมข่องแผน่ดินบางสว่น ไปสนบัสนนุสง่เสรมิอาชีพเพ่ือเพ่ิม

รายได ้นอกจากน้ี จดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนบัสนนุใหเ้ด็กและเยาวชนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิด

ประโยชน ์ สนบัสนนุกิจกรรมเสรมิสรา้งความดีในหม ูบ่า้น/ชมุชน มอบรางวลัเยาวชนคนดี      

คนเกง่ ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนในหม ูบ่า้น   การจดักิจกรรม ชรบ. สมัพนัธ ์สรา้งสายใยรกัแห่ง

ครอบครวัเพ่ือตา้นภยัยาเสพติด  จดัตัง้ข้ึน *มลูนิธิหลวงปู่ หอ้ย ยโส ต โร* เพ่ือ สนบัสนนุให้

เยาวชนในชมุชนตะหนกัถึงความเสียสละและการยึดมัน่ในการท าความดี เป็นตน้   

ผลลพัธ ์: หม ูบ่า้นบะหวา้มีปัญหายาเสพติดลดลงและก าลงัขยายผลการด าเนินงานส ูห่ม ูบ่า้น

ใกลเ้คียง  

รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์” ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ชมุชน/หมูบ่า้นท่ีมีผลงานดา้นการดแูลช่วยเหลือผ ูติ้ดยาเสพติด 



บา้นบ่อมว่ง ต าบลทรายขาว   

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี 

ผลงานเด่น 

 โครงการ “บา้นบ่อม่วงปลอดยาเสพติด” ตามกระบวนการ ๕ ขัน้ตอน  ดงัน้ี 

๑ เตรยีมการแสวงหาความรว่มมือจดัเวทีประชาคม ๓ รอบเพ่ือหาแนวทาง

ด าเนินงานรว่มกนั โดยใชห้ลกั ๓ ช. (ชอบ ช่วย เช่ือ) ๒.วิเคราะหปั์ญหาก าหนดแนว

ทางการแกไ้ขปัญหา ๓.ปฏิบติัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดแบบยัง่ยนืและถาวร             

๔. ประกาศเป็นครอบครวัสีขาวหรอืหม ู่บา้นสีขาว และ๕ ติดตามประเมินผล 

ผลลพัธ ์: ปัญหายาเสพติดลดลง มีคนเลิกยาเสพติดไดม้ากข้ึน ปัญหาลกัขโมย

นอ้ยลง ชมุชนน่าอย ูม่ากข้ึน และปัจจบุนัไม่มีผ ูค้า้ในพ้ืนท่ี 

 

รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์” ปี ๒๕๖๒ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ชมุชน/หมูบ่า้นท่ีมีผลงานดา้นการดแูลช่วยเหลือผ ูติ้ดยาเสพติด 




