


ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

1 ขนอม ทต.ขนอม โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด  /          50,000          50,000
2 ขนอม ทต.ท้องเนยีน โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /          50,000          50,000
3 ขนอม ทต.อา่วขนอม โครงการสนบัสนนุศูนย์ปฏบิติัการปอูงกนัและปราบปราม

ยาเสพติด ทต.อา่วขนอม
/          10,000          10,000

4 ขนอม อบต.ควนทอง โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด  /       300,000       300,000
5 ขนอม อบต.ควนทอง โครงการแกไ้ขและปอูงกนัปญัหายาเสพติด  /          65,000          65,000
6 จุฬาภรณ์ อบต.ควนหนองคว้า โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /             5,000            5,000
7 จุฬาภรณ์ อบต.ทุ่งโพธิ์ โครงการรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด (TO BE

 NUMBER ONE)
/          72,250          72,250

8 จุฬาภรณ์ อบต.นาหมอบญุ โครงการแข่งขันกฬีานาหมอบญุสัมพันธ์ร่วมกนัต้านยา
เสพติด

/        200,000       200,000

9 จุฬาภรณ์ อบต.นาหมอบญุ โครงการรวมพลัง รวมใจต้านภยัยาเสพติด /             6,700            6,700
10 จุฬาภรณ์ อบต.บา้นชะอวด โครงการฝึกอบรมการปอูงกนัปญัหายาเสพติดในชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
 /                 20,000          20,000

11 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล โครงการแข่งขันกฬีาฟุตบอล/วอลเลย์บอลเด็กและ
เยาวชนลีก

/        200,000       200,000

12 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล โครงการครอบครัวผาสุก (ค่ายเสริมพลังครอบครัว) /        100,000       100,000
13 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล โครงการจัดการแข่งขันกฬีาสีของผู้สูงอายุต าบลสามต าบล /           20,000          20,000

14 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล โครงการจัดกจิกรรมแข่งขันกฬีาสามต าบลคัพ /        250,000       250,000
15 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล โครงการเยาวชนรุ่นใหม ่ใส่ใจการศึกษาลดปญัหายาเสพติด /           50,000          50,000

16 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล โครงการส่งทีมนกักฬีาประเภทต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันกฬีา
เนือ่งในโอกาสต่างๆ

/        299,500       299,500

17 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล โครงการส่งเสริมพัฒนาชมรมกฬีา /           40,000          40,000
18 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล โครงการบ าบดัฟื้นฟูผู้ปวุยเสพยาเสพติด /           30,000          30,000

แบบรายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

19 ฉวาง ทต.จันดี  โครงการรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE

 /          20,000          20,000

20 ฉวาง ทต.ฉวาง โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในชุมชน /          15,000          15,000
21 ฉวาง ทต.ปากน้ าฉวาง โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           15,000          15,000
22 ฉวาง ทต.ไมเ้รียง โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  /           30,000          30,000
23 ฉวาง อบต.กะเปยีด โครงการแข่งขันกฬีาต าบลประจ าปี  /        250,000       250,000
24 ฉวาง อบต.กะเปยีด โครงการสนบัสนนุส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีากบั

หนว่ยงานอืน่
 /           20,000          20,000

25 ฉวาง อบต.นากะชะ โครงการรณรงค์และปอูงกนัแกไ้ขปญัหายาเสพติด   /           21,200          21,200
26 ฉวาง อบต.นาเขลียง โครงการจัดการแข่งขันกฬีาภายในต าบล(นาเขลียงเกมส์) 

ต้านยาเสพติด
 /          50,000          50,000

27 ฉวาง อบต.นาแว โครงการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา  /           10,000          10,000
28 ฉวาง อบต.ไมเ้รียง โครงการส่งเสริมกจิกรรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบลไม้

เรียง
 /           10,000          10,000

29 ฉวาง อบต.ไมเ้รียง โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด อบต.ไมเ้รียง อ.ฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช

 /        200,000       200,000

30 ฉวาง อบต.ละอาย โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดพื้นที่ ต .ละอาย   /        100,000       100,000

31 ฉวาง อบต.ไสหร้า โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชนและประชาชนในต าบลไสห
ร้าต่อต้านยาเสพติด

 /        200,000       200,000

32 ฉวาง อบต.ไสหร้า โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /          10,000          10,000
33 ฉวาง อบต.หว้ยปริก โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด   /           15,000          15,000
34 เฉลิมพระ

เกยีรติ
ทต.ดอนตรอ โครงการจัดกจิกรรมเนือ่งในวันต่อต้านยาเสพติด 26 ม.ิย.

64
⁄          40,000          40,000

35 เฉลิมพระ
เกยีรติ

ทต.ดอนตรอ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ⁄          20,000          20,000

36 เฉลิมพระ
เกยีรติ

ทต.ทางพูน กจิกรรมรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษา   /            15,000          15,000

37 เฉลิมพระ
เกยีรติ

ทต.ทางพูน โครงการจัดการแข่งขันกฬีา กรีฑา นกัเรียน ประชาชน
ต าบลทางพูน ต้านยาเสพติด

  /            50,000          50,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

38 เฉลิมพระ
เกยีรติ

ทต.ทางพูน โครงการบ าบดั/ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด /           25,000          25,000

39 เฉลิมพระ
เกยีรติ

อบต.เชียรเขา โครงการปอูงกนัและแกป้ญัหายาเสพติด  /          30,000          30,000

40 เฉลิมพระ
เกยีรติ

อบต.สวนหลวง โครงการแข่งขันกฬีานกัเรียน เยาวชน ต าบลสวนหลวง /        300,000       300,000

41 เฉลิมพระ
เกยีรติ

อบต.สวนหลวง โครงการจัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน /        250,000       250,000

42 ชะอวด ทต.ชะอวด โครงการแข่งขันกฬีาชุมชนเทศบาลสานสัมพันธ์ /       200,000       200,000
43 ชะอวด ทต.ท่าประจะ โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด /       250,000       250,000

44 ชะอวด ท่าเสม็ด โครงการกฬีาต้านยาเสพติด  /       200,000       200,000
45 ชะอวด อบต.เกาะขันธ์ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพติด /     100,000       100,000
46 ชะอวด อบต.เกาะขันธ์ โครงการแข่งขันกฬีาครอบครัวอุน่ใจต้านภยัยาเสพติด /       300,000       300,000
47 ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด /       300,000       300,000
48 ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการจัดซ้ือวัสดุกฬีา /          48,400          48,400
49 ชะอวด อบต.ขอนหาด โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งใหก้บัชุมชนภายในต าบล

ขอนหาด
/          40,000          40,000

50 ชะอวด อบต.เขาพระทอง โครงการกฬีาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /          60,000          60,000
51 ชะอวด อบต.เขาพระทอง โครงการจัดซ้ือวัสดุกฬีา /          50,000          50,000
52 ชะอวด อบต.เขาพระทอง โครงการฝึกทักษะกฬีาเพื่อเด็กและเยาวชน /          40,000          40,000
53 ชะอวด อบต.เขาพระทอง โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด เขาพระทองเกมส์ /       399,000       399,000
54 ชะอวด อบต.เขาพระทอง โครงการจัดส่งนกักฬีา นกักรีฑา เยาวชน ประชาชน ร่วม

แข่งขันกฬีา กรีฑาอ าเภอชะอวด
/       150,000       150,000

55 ชะอวด อบต.เขาพระทอง โครงการรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษา /          21,000          21,000
56 ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด /       145,000       145,000
57 ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ โครงการครอบครัวตัวอย่างปลอดยาเสพติด /            3,000            3,000
58 ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ โครงการรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดแหง่ชาติ /            3,000            3,000
59 ชะอวด อบต.เคร็ง โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /          20,000          20,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

60 ชะอวด อบต.เคร็ง โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด  /       250,000       250,000
61 ชะอวด อบต.ชะอวด โครงการอบรมชุมชนเข้มแข็งหา่งไกลยาเสพติด /           20,000          20,000
62 ชะอวด อบต.ชะอวด โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน /        40,000          40,000
63 ชะอวด อบต.ชะอวด โครงการเรียนรู้พระพุทธศาสนา /        20,000          20,000
64 ชะอวด อบต.ชะอวด โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน /        20,000          20,000
65 ชะอวด อบต.ชะอวด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม /        30,000          30,000
66 ชะอวด อบต.ชะอวด โครงการส่งทีมกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีาฯ /           10,000          10,000
67 ชะอวด อบต.ชะอวด โครงการจัดการแข่งขันกฬีาเยาวชนต าบลชะอวด /           70,000          70,000
68 ชะอวด อบต.นางหลง โครงการรณรงค์และแกป้ญัหา ยาเสพติด To be number

 one กจิกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหมห่า่งไกลยาเสพติด”
(โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข)

 /           50,000          50,000

69 ชะอวด อบต.นางหลง โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด  /        120,000       120,000
70 ชะอวด อบต.นางหลง โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัยาเสพติด โรคเอดส์และ

การต้ังครรภก์อ่นวัยแกเ่ด็ก เยาวชน
 /           20,000          20,000

71 ชะอวด อบต.บา้นตูล โครงการต้ังจุดตรวจ/สายตรวจชุมชน  /          10,000          10,000
72 ชะอวด อบต.บา้นตูล โครงการใหค้วามรู้เพื่อปอูงกนัและแกไ้ขยาเสพติด  /          10,000          10,000
73 ชะอวด อบต.บา้นตูล โครงการแข่งขันกฬีาและกรีฑาเยาวชน ประชาชนต าบล

บา้นตูลเพื่อต้านและปอูงกนัยาเสพติด
 /       260,000       260,000

74 ชะอวด อบต.วังอา่ง โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหมต้่านภยัยาเสพติด  /           25,000          25,000
75 ชะอวด อบต.วังอา่ง โครงการแข่งขันกฬีา-กรีฑาต้านยาเสพติด  /        200,000       200,000
76 ช้างกลาง ทต.สวนขัน โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด   /           30,000          30,000
77 ช้างกลาง ทต.หลักช้าง โครงการจัดการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบล

หลักช้างเกมส์ คร้ังที่ 8 ประจ าป ี2564
 /       350,000       350,000

78 ช้างกลาง อบต.ช้างกลาง โครงการรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           20,000          20,000
79 เชียรใหญ่ ทต.การะเกด โครงการแข่งขันกฬีาใจประสานใจต้านภยัยาเสพติด /        120,000       120,000
80 เชียรใหญ่ ทต.การะเกด โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           20,000          20,000
81 เชียรใหญ่ ทต.เชียรใหญ่ รณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /          20,000          20,000
82 เชียรใหญ่ อบต.เขาพระบาท โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           30,000          30,000
83 เชียรใหญ่ อบต.เชียรใหญ่ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           30,000          30,000
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(บาท)

84 เชียรใหญ่ อบต.เชียรใหญ่ โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด คร้ังที่ 6 ปกีารศึกษา 
2564

/           40,000          40,000

85 เชียรใหญ่ อบต.เชียรใหญ่ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด กจิกกรรม
ส่งเสริมการบ าบดัฟื้นฟูยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด และ
ส่งเสริมการฝึกอาชีพใหแ้กผู้่ผ่านการบ าบดัฟื้นฟู

/        20,000          20,000

86 เชียรใหญ่ อบต.ท้องล าเจียก โครงการปอูงกนัและจัดกจิกรรมด้านยาเสพติด /          20,000          20,000
87 เชียรใหญ่ อบต.ท่าขนาน โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           10,000          10,000
88 เชียรใหญ่ อบต.บา้นเนนิ โครงการรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติด /           32,500          32,500
89 เชียรใหญ่ อบต.แมเ่จ้าอยูห่วั โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด /           20,000          20,000
90 เชียรใหญ่ อบต.แมเ่จ้าอยูห่วั โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดแมเ่จ้าอยูห่วัเกมส์ /        120,000       120,000
91 เชียรใหญ่ อบต.เสือหงึ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           32,500          32,500
92 เชียรใหญ่ อบต.เสือหงึ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปอูงกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพติดในชุมชน
/             5,000            5,000

93 เชียรใหญ่ อบต.ไสหมาก โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัยาเสพติด ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

 /           13,000          13,000

94 ถ้ าพรรณรา อบต.คลองเส โครงการเด็กและเยาวชนพฤติกรรมเส่ียงเล่ียงได้  /           30,000          30,000
95 ถ้ าพรรณรา อบต.คลองเส โครงการอบรมนกัเรียนร่วมใจต้านภยัยาเสพติด  /          50,000          50,000
96 ถ้ าพรรณรา อบต.คลองเส โครงการจัดการแข่งขันกฬีาส าหรับนกัเรียนของโรงเรียน

หรือสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กฬีาส าหรับเยาวชน หรือกฬีาประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

 /       250,000       250,000

97 ถ้ าพรรณรา อบต.คลองเส โครงการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา  /          30,000          30,000
98 ถ้ าพรรณรา อบต.ดุสิต โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพติด TO BE  

NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น) 
ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนร์าชกญัญาศิริวัฒนาพรรณวดี

 /           65,000          65,000

99 ถ้ าพรรณรา อบต.ถ้ าพรรณรา โครงการปอูงกนัและแกไ้ขยาเสพติด  /           20,000          20,000
100 ถ้ าพรรณรา อบต.ถ้ าพรรณรา โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด  /        100,000       100,000
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(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

101 ท่าศาลา ทต.ท่าศาลา โครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในช่องทาง โซเชีย่ล ของ
เทศบาล

/                   -                    -   

102 ท่าศาลา ทต.ท่าศาลา โครงการใหค้วามรู้ในสถานศึกษา /                   -                    -   
103 ท่าศาลา ทต.ท่าศาลา ปาูยไวนลิประชาสัมพันธ์รณรงค์ /              3,000            3,000
104 ท่าศาลา อบต.กลาย การรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษาส าหรับครูแกน

น าโรงเรียนและ จนท.อปท
/            6,000            6,000

105 ท่าศาลา อบต.กลาย การรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษาส าหรับ
โรงเรียนในสังกดั อบต.กลาย

/          15,000          15,000

106 ท่าศาลา อบต.กลาย โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /          50,000          50,000
107 ท่าศาลา อบต.ดอนตะโก โครงการต่อต้านยาเสพติดใหโ้ทษ  /           10,000          10,000
108 ท่าศาลา อบต.ดอนตะโก โครงการแข่งขันกฬีาต าบลต้านภยัยาเสพติด อบต .คัพ 

ประจ าป ีและกฬีาเครือข่ายแสงจันทร์ดอนตะโก
 /        150,000       150,000

109 ท่าศาลา อบต.ตล่ิงชัน โครงการรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           30,000          30,000
110 ท่าศาลา อบต.ตล่ิงชัน โครงการส่งเสริมและแข่งขันกฬีา  /        450,000       450,000
111 ท่าศาลา อบต.ตล่ิงชัน โครงการแข่งขันกฬีา-กรีฑาต้านภยัยาเสพติด  /        70,000          70,000
112 ท่าศาลา อบต.ท่าขึน้ โครงการแข่งขันฟุตบอลต้านภยัยาเสพติด /        350,000       350,000
113 ท่าศาลา อบต.ท่าขึน้ โครงการกอ่สร้างลานกฬีาริมคลองโคร๊ะ /        495,000       495,000
114 ท่าศาลา อบต.ท่าขึน้ โครงการแข่งขันกฬีาและกรีฑานกัเรียน นกัศึกษา 

ประชาชนอ าเภอท่าศาลา
/        20,000          20,000

115 ท่าศาลา อบต.ท่าขึน้ โครงการอดุหนนุโรงเรียนวัดยางงามการจัดการแข่งขัน
กฬีานกัเรียนและประชาชนต้านภยัยาเสพติดต าบลท่าขึน้

/      200,000       200,000

116 ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา โครงการค่ายเยาวชนรวมใจต้านภยัยาเสพติด  ⁄           50,000          50,000
117 ท่าศาลา อบต.ไทยบรีุ โครงการณรงค์เพื่อปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           50,000          50,000
118 ท่าศาลา อบต.ไทยบรีุ โครงการกฬีาเยาวชนต าบลไทยบรีุ  /        100,000       100,000
119 ท่าศาลา อบต.โพธิ์ทอง โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านภยัยาเสพติด /           30,000          30,000
120 ท่าศาลา อบต.โมคลาน โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด และสนบัสนนุ

การด าเนนิภารกจิด้านการปราบปราม      การปอูงกนั 
และการบ าบดัรักษา

 /           30,000          30,000

121 ท่าศาลา อบต.โมคลาน โครงการจัดการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด  /        500,000       500,000
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122 ท่าศาลา อบต.สระแกว้ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /       120,000       120,000
123 ท่าศาลา อบต.หวัตะพาน โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /          50,000          50,000
124 ทุ่งสง ทต.กะปาง โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเพติด  /        100,000       100,000
125 ทุ่งสง ทต.ชะมาย โครงการต้นกล้ายาเสพติด  /           25,000          25,000
126 ทุ่งสง ทต.ชะมาย โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติดในระบบสมคัรใจและการ

ฝึกอาชีพ
/        97,500          97,500

127 ทุ่งสง ทต.ถ้ าใหญ่ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /          10,000          10,000
128 ทุ่งสง ทต.ถ้ าใหญ่ โครงการร่วมระหว่างสถานตี ารวจภธูรทุ่งสงกบัเทศบาล

ต าบลถ้ าใหญ่
 /            5,000            5,000

129 ทุ่งสง ทต.ถ้ าใหญ่ โครงการสนบัสนนุและส่งเสริมกจิกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน

 /          50,000          50,000

130 ทุ่งสง ทต.ถ้ าใหญ่ โครงการฝึกอบรมทักษะกฬีาพื้นฐานใหเ้ด็กและเยาวชนใน
ต าบลถ้ าใหญ่

 /          40,000          40,000

131 ทุ่งสง ทต.ที่วัง โครงการจัดการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ /        400,000       400,000

132 ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง โครงการล้อมรักใหค้รอบครัวล้อมร้ัวใหชุ้มชน /          60,000          60,000
133 ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง โครงการขับเคล่ือนสมชัชาพลังแผ่นดินฯ /       160,000       160,000
134 ทุ่งสง อบต.เขาขาว โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้า to be number one ต้าน

ภยัยาเสพติด คร้ังที่ 2
/       24,000          24,000

135 ทุ่งสง อบต.เขาโร โครงการอบรมใหค้วามรู้การปอูงกนัแกไ้ขปญัหายาเสพติด
และส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

 /          80,000          80,000

136 ทุ่งสง อบต.ควนกรด โครงการปอูงกนัและแกไ้ขยาเสพติด /        100,000       100,000
137 ทุ่งสง อบต.นาโพธิ์ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพติด To be 

number one ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราชกญัญาสิริ
วัฒนารรณวดี หมูท่ี่ 4

/            6,430            6,430

138 ทุ่งสง อบต.นาโพธิ์ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพติด To be 
number one ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราชกญัญาสิริ
วัฒนารรณวดี หมูท่ี่ 5

/            8,700            8,700

139 ทุ่งสง อบต.นาโพธิ์ โครงการฝึกอบรมปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /          10,000          10,000
140 ทุ่งสง อบต.นาไมไ้ผ่ โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน /          40,000          40,000
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141 ทุ่งสง อบต.นาไมไ้ผ่ โครงการจัดการแข่งขันกฬีาภายในต าบล /       300,000       300,000
142 ทุ่งสง อบต.นาไมไ้ผ่ โครงการจัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกบัหนว่ยงานอืน่ /          30,000          30,000

143 ทุ่งสง อบต.นาไมไ้ผ่ โครงการอบรมทักษะด้านกฬีาแกป่ระชาชน เยาวชน
ภายในต าบล

/          30,000          30,000

144 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน โครงการแข่งขันกฬีา " นาหลวงเสนรวมใจ ต้านภยัยาเสพ
ติด"

 /        200,000       200,000

145 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน โครงการวังหบีกฬีาต้านยาเสพติด หมูท่ี่ 1  /        20,000          20,000
146 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน โครงการกฬีาต้านยาเสพติด หมูท่ี่ 2  /        20,000          20,000
147 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน โครงการสานสัมพันธ์กฬีาต าบลนาหลวงเสน หมูท่ี่ 3  /        20,000          20,000
148 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน โครงการกฬีาต้านยาเสพติด หมูท่ี่ 4  /        20,000          20,000
149 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน โครงการกฬีาร้อยดวงใจประชาชน หมูท่ี่ 5  /        20,000          20,000
150 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน โครงการกฬีาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด หมูท่ี่ 6  /        20,000          20,000
151 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด หมูท่ี่ 7  /        20,000          20,000
152 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน โครงการแข่งขันกฬีาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด หมูท่ี่ 8  /        20,000          20,000

153 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน โครงการกฬีาหมูท่ี่ 9 ต้านยาเสพติด  /        20,000          20,000
154 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน กจิกรรมการเฝูาระวัง ปอูงกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ในพื้นที่ต าบลนาหลวงเสน
 /           10,000          10,000

155 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน กจิกรรมรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /             5,000            5,000
156 ทุ่งสง อบต.น้ าตก โครงการจัดการแข่งขันกฬีา อบต.คัพ ต้านยาเสพติด /        158,000       158,000
157 ทุ่งสง อบต.หนองหงส์ โครงการส่งเสริมวินยัจราจรและปอูงกนัยาเสพติดองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหงส์
/          61,000          61,000

158 ทุ่งสง อบต.หนองหงส์ โครงการแข่งขันกฬีาต้านนาเสพติดหนองหงส์เกมส์ /       500,000       500,000
159 ทุ่งใหญ่ ทต.ท่ายาง โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           20,000          20,000
160 ทุ่งใหญ่ ทต.ท่ายาง โครงการแข่งขันกฬีาชุมชนสัมพันธ์ /        330,000       330,000
161 ทุ่งใหญ่ ทต.ทุ่งสัง โครงการรณรงค์การปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษา

(เจ้าหนา้ที่ อปท.)
 /             3,000            3,000

162 ทุ่งใหญ่ ทต.ทุ่งสัง โครงการรณรงค์การปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษา(ครู
แกนน า)

 /             3,000            3,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

163 ทุ่งใหญ่ ทต.ทุ่งสัง โครงการปอูงกนั ปราบปรามและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           20,000          20,000
164 ทุ่งใหญ่ ทต.ทุ่งสัง โครงการแข่งขันกฬีานกัเรียน เยาวชนและประชาชนต้าน

ยาเสพติด
 /        100,000       100,000

165 ทุ่งใหญ่ ทต.ทุ่งสัง โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
(ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การปอูงกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลต าบลทุ่งสัง)

 /           15,000          15,000

166 ทุ่งใหญ่ อบต.กรุงหยัน โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดเด็กนกัเรียน เยาวชน 
และประชาชน กรุงหยันเกมส์

/        500,000       500,000

167 ทุ่งใหญ่ อบต.กรุงหยัน โครงการจัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน /        250,000       250,000
168 ทุ่งใหญ่ อบต.กรุงหยัน ค่าจัดซ้ือวัสดุกฬีา /           80,000          80,000
169 ทุ่งใหญ่ อบต.กแุหระ โครงการแข่งขันกฬีาประชาชน นกัเรียน ต้านยาเสพติด(กุ

แหระเกม)
 /       350,000       350,000

170 ทุ่งใหญ่ อบต.กแุหระ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติด ในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนอนบุาล อบต.กแุหระ

 /          15,000          15,000

171 ทุ่งใหญ่ อบต.ท่ายาง โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด (อบต.คัพ)  /       200,000       200,000
172 ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           40,000          40,000
173 ทุ่งใหญ่ อบต.บางรูป โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นที่ /           10,000          10,000
174 ทุ่งใหญ่ อบต.ปริก โครงการแข่งขันกฬีาปริก ต้านภยัยาเสพติด  /       180,000       180,000
175 ทุ่งใหญ่ อบต.ปริก โครงการฝึกอบรมศูนย์ปฏบิติัการปอูงกนัและปราบปราม

ยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลปริก
 /          50,000          50,000

176 นบพิต า ทต.นาเหรง โครงการรณรงค์เพื่อปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           20,000          20,000
177 นบพิต า อบต.กะหรอ โครงการจัดการแข่งขันกฬีากะหรอเกมส์ต้านยาเสพติด  /        300,000       300,000
178 นบพิต า อบต.กะหรอ โครงการอดุหนนุโครงการจัดการแข่งขันกฬีา-กรีฑา 

นกัเรียน ประชาชน
 /        60,000          60,000

179 นบพิต า อบต.กะหรอ โครงการเสริมสร้างครอบครัวใหอ้บอุน่  /           50,000          50,000
180 นบพิต า อบต.นบพิต า โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /          45,100          45,100
181 นบพิต า อบต.นบพิต า โครงการแข่งขันกฬีาองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า

สัมพันธ์
/       560,000       560,000

182 นบพิต า อบต.นบพิต า โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา  กรีฑา  นกัเรียน 
ประชาชน  ประจ าปขีองอ าเภอนบพิต า

/       200,000       200,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

183 นบพิต า อบต.นบพิต า โครงการจัดการแข่งขันกฬีา  กรีฑา  นกัเรียน ประชาชน  
ประจ าป ี 2564

/     100,000       100,000

184 นบพิต า อบต.นบพิต า โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดกจิกรรมการ
พัฒนาศักยภาพแกนน าเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนเข็มแข็ง

/          45,100          45,100

185 นบพิต า อบต.นบพิต า โครงการจัดการแข่งขันกฬีาฟุตบอล  ชายหญิง  ระหว่าง 
หมูท่ี่  2,3,4,5  และหมูท่ี่  9 ต าบลนบพิต า

/       60,000          60,000

186 นบพิต า อบต.กรุงชิง โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ประจ าป ี2564 "กรุงชิงสัมพันธ์ คร้ังที่ 16"

/       500,000       500,000

187 นาบอน ทต.นาบอน โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงิน
อดุหนนุส าหรับส่งเสริมศักยภาพส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษา

    /           21,000          21,000

188 นาบอน ทต.นาบอน โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           50,000          50,000
189 นาบอน อบต.แกว้แสน โครงการ "เยาวชนสดใส หา่งไกลยาเสพติด"  /           30,000          30,000
190 นาบอน อบต.แกว้แสน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบล

แกว้แสน ประจ าป ีพ.ศ. 2563 กจิกรรมปอูงกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด แกนน าเยาวชน " คิดดี ท าดีต่อต้าน
ยาเสพติด "

 /        60,000          60,000

191 นาบอน อบต.ทุ่งสง โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           65,000          65,000
192 นาบอน อบต.นาบอน โครงการปอูงกนั เฝูาระวัง และแกไ้ขปญัหายาเสพติดใน

โรงเรียน
 /          20,000          20,000

193 นาบอน อบต.นาบอน โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /         30,000          30,000
194 นาบอน อบต.นาบอน โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพสติด (กจิกรรม

ส่งเสริมการบ าบดัฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)
 /            30,000          30,000

195 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 1

/       20,000          20,000

196 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 2

/       20,000          20,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

197 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 3

/       20,000          20,000

198 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 4

/       20,000          20,000

199 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 5

/       20,000          20,000

200 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 6

/       20,000          20,000

201 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 7

/       20,000          20,000

202 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 8

/       20,000          20,000

203 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 9

/       20,000          20,000

204 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 10

/       20,000          20,000

205 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 11

/       20,000          20,000

206 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 12

/       20,000          20,000

207 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 13

/       20,000          20,000

208 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 14

/       20,000          20,000

209 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 15

/       20,000          20,000

210 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 16

/       20,000          20,000

211 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 17

/       20,000          20,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

212 บางขัน อบต.บางขัน โครงการรณรงค์แกป้ญัหายาเสพติด to be number one
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมูบ่า้น) หมูท่ี่ 18

/       20,000          20,000

213 บางขัน อบต.บา้นนคิม โครงการค่ายเยาวชนหา่งไกลยาเสพติด /           60,000          60,000
214 บางขัน อบต.บา้นล านาว โครงการสานรักสานสัมพันธ์แหง่ครอบครัว กจิกรรม

ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนหา่งไกลยาเสพติด
 /            60,000          60,000

215 บางขัน อบต.บา้นล านาว โครงการกฬีาเชือ่มความสัมพันธ์ อบต.บา้นล านาว 
กจิกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนหา่งไกลยาเสพติด

 /         300,000       300,000

216 บางขัน อบต.วังหนิ โครงการจัดการและบริการด้านสุขภาพเชิงรุกตลอดจน
อบรมประชาสัมพันธ์รวมถึงการปอูงกนัยาเสพติด

 /           40,000          40,000

217 ปากพนงั ทต.เกาะทวด ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานศูนย์ปฏบิติัการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด

 /            5,000            5,000

218 ปากพนงั ทต.ชะเมา โครงการส่งเสริมกจิกรรมต้านยาเสพติด  /           20,000          20,000
219 ปากพนงั ทต.ชะเมา โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดอ าเภอปากพนงั

  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 /        30,000          30,000

220 ปากพนงั ทต.บางพระ โครงการปอูงกนัแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           20,000          20,000
221 ปากพนงั ทต.บางพระ โครงการปอูงกนัแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /   /         30,000          30,000
222 ปากพนงั ทม.ปากพนงั โครงการรณรงค์เพื่อปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษา

(ระดับกอ่นวัยเรียน/ประถมศึกษา)
 /          48,000          48,000

223 ปากพนงั ทม.ปากพนงั โครงการรณรงค์เพื่อปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษา
(ระดับมธัยมศึกษา)

 /            8,000            8,000

224 ปากพนงั ทม.ปากพนงั โครงการขับเคล่ือนกองทุนแมข่องแผ่นดิน  /       100,000       100,000
225 ปากพนงั ทม.ปากพนงั โครงการแข่งขันกฬีาชุมชนสัมพันธ์  /       100,000       100,000
226 ปากพนงั ทม.ปากพนงั โครงการดนตรีพบประชาชนรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติด  /       135,000       135,000
227 ปากพนงั ทม.ปากพนงั โครงการรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดTO BE

 NUMBER ONE
 /       100,000       100,000

228 ปากพนงั ทม.ปากพนงั โครงการจิตอาสาเราท าดีด้วยหวัใจ  /       200,000       200,000
229 ปากพนงั ทม.ปากพนงั โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด(กจิกรรม

ส่งเสริมบ าบดัฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพใหแ้กผู้่ติด
ยาเสพติด)

 /       45,000          45,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

230 ปากพนงั อบต.ขนาบนาก โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /        30,000          30,000
231 ปากพนงั อบต.คลองกระบอื โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /             5,000            5,000
232 ปากพนงั อบต.คลองกระบอื โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด อ .ปากพนงั 

จ.นครศรีธรรมราช
 /        30,000          30,000

233 ปากพนงั อบต.คลองกระบอื โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดอ าเภอปากพนงั
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 /        30,000          30,000

234 ปากพนงั อบต.คลองกระบอื โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /             5,000            5,000
235 ปากพนงั อบต.คลองนอ้ย โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด อ าเภอปาก

พนงั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
/       30,000          30,000

236 ปากพนงั อบต.ท่าพญา โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกส่ิงเสพติด  /          39,000          39,000
237 ปากพนงั อบต.บางศาลา โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /          50,000          50,000
238 ปากพนงั อบต.บางศาลา โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /       30,000          30,000
239 ปากพนงั อบต.บา้นเพิง โครงการรณรงค์แกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           44,000          44,000
240 ปากพนงั อบต.บา้นเพิง โครงการแข่งขันกฬีาบา้นเพิงเกมส์ การแข่งขันเรือเพรียว

ฯลฯ
 /           60,000          60,000

241 ปากพนงั อบต.บา้นใหม่ โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด  /          10,000          10,000
242 ปากพนงั อบต.ปากพนงัฝ่ังตะวันตก โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /          30,000          30,000
243 ปากพนงั อบต.ปากพนงัฝ่ังตะวันออก โครงการแข่งขันกฬีาฟุตบอลต้านยาเสพติด /        100,000       100,000
244 ปากพนงั อบต.ปากพนงัฝ่ังตะวันออก โครงการเยาวชนรุ่นใหมร่่วมใจต้านยาเสพติด /           30,000          30,000
245 ปากพนงั อบต.ปากแพรก โครงการรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด TO BE

 NUMBER ONE ในชุมชน
 /           10,000          10,000

246 ปากพนงั อบต.ปากแพรก โครงการแข่งขันกรีฑานกัเรียนและประชาชนต้านภยัยา
เสพติด

 /           40,000          40,000

247 ปากพนงั อบต.ปากแพรก โครงการเยาวชนรุ่นใหมต้่านภยัยาเสพติด  /        30,000          30,000
248 ปากพนงั อบต.ปากแพรก โครงการค่ายนกัประชาธิปไตยต้ายภยัส่ิงเสพติด  /        30,000          30,000
249 ปากพนงั อบต.ปากแพรก โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /        30,000          30,000
250 ปากพนงั อบต.ปาุระก า โครงการส่งเสริมการบ าบดัฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด     /           26,000          26,000
251 ปากพนงั อบต.ปาุระก า โครงการแข่งขันกฬีา/ต้านยาเสพติดประจ าต าบล  /          70,000          70,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

252 ปากพนงั อบต.ปาุระก า โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดอ าเภอปากพนงั
  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 /       30,000          30,000

253 ปากพนงั อบต.หลู่อง โครงการรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /            5,000            5,000
254 ปากพนงั อบต.แหลมตะลุมพุก โครงการอบรมและรณรงค์แกไ้ขปญัหายาเสพติด  /             5,000            5,000
255 ปากพนงั อบต.แหลมตะลุมพุก โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /        30,000          30,000
256 พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /             5,000            5,000
257 พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ โครงการรณรงค์และแกป้ญัหายาเสพติด  To be number

 one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้นทูลกระหมอ่ม
หญิงอบุลรัตนราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบา้น
เขาหลา)

/          7,000            7,000

258 พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ โครงการรณรงค์และแกป้ญัหายาเสพติด  To be number
 one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้นทูลกระหมอ่ม
หญิงอบุลรัตนราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบา้น
ดอนคา)

/          7,000            7,000

259 พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ โครงการรณรงค์และแกป้ญัหายาเสพติด  To be number
 one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้นทูลกระหมอ่ม
หญิงอบุลัรัตนราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบา้น
ทอนหงส์)

/          7,000            7,000

260 พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ โครงการรณรงค์และแกป้ญัหายาเสพติด  To be number
 one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้นทูลกระหมอ่ม
หญิงอบุลรัตนราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบา้น
นากลาง)

/          7,000            7,000

261 พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ โครงการรณรงค์และแกป้ญัหายาเสพติด  To be number
 one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้นทูลกระหมอ่ม
หญิงอบุลรัตนราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบา้นวัง
ลุง)

/          7,000            7,000

262 พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ โครงการรณรงค์และแกป้ญัหายาเสพติด  To be number
 one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้นทูลกระหมอ่ม
หญิงอบุลรัตนราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบา้น
สวนใหญ)่

/          7,000            7,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

263 พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ โครงการรณรงค์และแกป้ญัหายาเสพติด  To be number
 one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้นทูลกระหมอ่ม
หญิงอบุลรัตนราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบา้น
หว้ยเตง)

/          7,000            7,000

264 พรหมคีรี ทต.พรหมคีรี โครงการแข่งขันกฬีานกัเรียนและประชาชน /       30,000          30,000
265 พรหมคีรี ทต.พรหมคีรี โครงการจัดการแข่งขันกฬีาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลต าบล

พรหมคีรีต้านยาเสพติด
/       120,000       120,000

266 พรหมคีรี ทต.พรหมคีรี โครงการค่ายคุณธรรม  จริยธรรม /          42,100          42,100
267 พรหมคีรี ทต.พรหมคีรี โครงการเตรียมความพร้อมวัยเรียนสู่วัยรุ่นอย่างสดใส /          12,675          12,675
268 พรหมคีรี ทต.พรหมโลก โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           30,000          30,000
269 พรหมคีรี ทต.พรหมโลก โครงการแข่งขันกฬีาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  /        300,000       300,000
270 พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ โครงการเยาวชนไทย รู้ทัน ภยัยาเสพติด  /          20,000          20,000
271 พรหมคีรี อบต.นาเรียง โครงการต้นกล้าสีขาวต้นแบบคนดีศรีนาเรียง /           30,000          30,000
272 พรหมคีรี อบต.นาเรียง โครงการเยาวชนปลอดภยัหา่งไกลยาเสพติด /           10,000          10,000
273 พรหมคีรี อบต.นาเรียง โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาเรียง
/        150,000       150,000

274 พรหมคีรี อบต.บา้นเกาะ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           20,000          20,000
275 พรหมคีรี อบต.บา้นเกาะ โครงการครอบครัวสดใสหา่งไกลยาเสพติด  /           40,000          40,000
276 พรหมคีรี อบต.บา้นเกาะ โครงการกฬีาเยาวชน ประชาชนทั่วไป ต้านภยัยาเสพติด"

กฬีาสัมพันธ์บา้นเกาะเกมส์"
 /        250,000       250,000

277 พรหมคีรี อบต.อนิคีรี โครงการณรรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด To Be
 Number one อดุหนนุหมูบ่า้น หมทูี่ 1,3,4,5,6

 /        35,000          35,000

278 พรหมคีรี อบต.อนิคีรี โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ส าหรับกลุ่ม
เสียงในต าบลอนิคีรี

 /           30,000          30,000

279 พระพรหม ทต.นาสาร โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /          20,000          20,000
280 พระพรหม ทต.นาสาร โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด โครงการ

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV)
 /       300,000       300,000

281 พระพรหม อบต.ช้างซ้าย โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           50,000          50,000
282 พระพรหม อบต.ช้างซ้าย โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชนและประชาชน ช้างซ้ายคัพ  /        100,000       100,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

283 พระพรหม อบต.ช้างซ้าย โครงการสนบัสนนุการแข่งขันกฬีาในระดับ ต่าง ๆ  /      100,000       100,000
284 พระพรหม อบต.ช้างซ้าย โครงการ To Be Number One  /        20,000          20,000
285 พระพรหม อบต.ท้ายส าเภา โครงการปอูงกนัยาเสพติดในต าบล  /           30,000          30,000
286 พระพรหม อบต.นาพรุ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           13,560          13,560
287 พิปนู ทต.กะทูน แข่งขันกฬีาต้านภยัยาเสพติด /        172,400       172,400
288 พิปนู ทต.เขาพระ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           20,000          20,000
289 พิปนู ทต.เขาพระ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ  /           10,000          10,000
290 พิปนู ทต.ควนกลาง โครงการแข่งขันกฬีา  กรีฑาต าบลควนกลาง  /       250,000       250,000
291 พิปนู ทต.พิปนู โครงการรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           10,000          10,000
292 พิปนู ทต.พิปนู โครงการจัดการแข่งขันกฬีาชุมชนต้านยาเสพติด /           20,000          20,000
293 พิปนู ทต.พิปนู โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด /           20,000          20,000
294 พิปนู อบต.พิปนู โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           20,000          20,000
295 พิปนู อบต.ยางค้อม โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           30,000          30,000
296 เมอืง ทต.ท่าง้ิว โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /       30,000          30,000
297 เมอืง ทต.ท่าแพ โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิชนดิเครือข่ายแบบมมุมองคงที่  /       400,000       400,000

298 เมอืง ทต.ท่าแพ โครงการแข่งขันกฬีา /        110,000       110,000
299 เมอืง ทต.บางจาก โครงการอบรมกลุ่มเส่ียง  /          40,000          40,000
300 เมอืง ทต.บางจาก โครงการรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษา  /          21,000          21,000
301 เมอืง ทต.บางจาก โครงการแข่งขันกฬีาชุมชน  /       230,000       230,000
302 เมอืง ทต.บางจาก โครงการแข่งขันกฬีาฟุตซอลเทศบาลต าบลบางจาก  /       250,000       250,000
303 เมอืง ทต.โพธิ์เสด็จ โครงการแข่งขันกฬีาสานสัมพันธ์ต าบลโพธิ์เสด็จ /       150,000       150,000
304 เมอืง ทต.โพธิ์เสด็จ โครงการจัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ /          20,000          20,000
305 เมอืง ทต.โพธิ์เสด็จ โครงการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ /          20,000          20,000
306 เมอืง ทต.โพธิ์เสด็จ โครงการต้นกล้าความดี /          20,000          20,000
307 เมอืง ทต.โพธิ์เสด็จ โครงการวัคซีนครอบครัว /          80,000          80,000
308 เมอืง ทต.โพธิ์เสด็จ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัว /          50,000          50,000
309 เมอืง ทต.โพธิ์เสด็จ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

 และบคุคลในครอบครัว
/        100,000       100,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

310 เมอืง ทน.นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมคัรพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดและสมชัชาชุมชนในเขตเทศบาล

 /            300,000       300,000

311 เมอืง ทม.ปากพูน โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /          25,000          25,000
312 เมอืง ทม.ปากพูน กจิกรรมสร้างภมูคุ้ิมกนัยาเสพติดใหก้บัเด็กและเยาวชนใน

ต าบลปากพูน
 /       200,000       200,000

313 เมอืง อบจ.นครศรีธรรมราช โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับ
โครงการรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในโรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 /        111,000       111,000

314 เมอืง อบต.ก าแพงเซา โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /       32,500          32,500
315 เมอืง อบต.ไชยมนตรี โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           30,000          30,000
316 เมอืง อบต.ท่าซัก โครงการขับเคล่ือนสมชัชาหมูบ่า้น/ชุมชนพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติด
/           20,000          20,000

317 เมอืง อบต.ท่าซัก โครงการจัดการแข่งขันกฬีาต าบลท่าซัก /        200,000       200,000
318 เมอืง อบต.ท่าซัก โครงการส่งเสริมการบ าบดัฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติและ

ฝึกอบรมอาชีพผู้ติดยาเสพติด
/  /          20,000          20,000

319 เมอืง อบต.ท่าซัก โครงการอบรมแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           30,000          30,000
320 เมอืง อบต.ท่าเรือ โครงการค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มเติมภมูคุ้ิมกนัยาเสพติด

ในครอบครัว
/     106,050       106,050

321 เมอืง อบต.ท่าเรือ โครงการติดต้ังโทรทัศนว์งจรปดิ(CCTV) เพื่อเฝูาระวัง
ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

/       500,000       500,000

322 เมอืง อบต.ท่าเรือ โครงการมหกรรมกฬีาท่าเรือคัพ /       600,000       600,000
323 เมอืง อบต.ท่าไร่ โครงการค่ายเยาวชนท่าไร่ รวมใจ ต้านภยั หา่งไกล ยา

เสพติด
/           65,000          65,000

324 เมอืง อบต.ท่าไร่ โครงการแข่งขันกฬีาประจ าต าบล ท่าไร่เกมส์ /        440,000       440,000
325 เมอืง อบต.นาเคียน โครงการรณรงค์ปอูงกนัปญัหายาเสพติด /          10,000          10,000
326 เมอืง อบต.นาทราย โครงการรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           60,000          60,000
327 เมอืง อบต.นาทราย โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดต าบลนาทราย  /           10,000          10,000
328 เมอืง อบต.นาทราย โครงการบรูณาการในการปอูงกนัและแกไ้ขยาเสพติด  /           10,000          10,000
329 เมอืง อบต.บางจาก โครงการแข่งขันกฬีา "บางจากเกมส์" /        130,000       130,000
330 เมอืง อบต.บางจาก โครงการแข่งขันกฬีา "บางจากคัพ" /        250,000       250,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

331 เมอืง อบต.ปากนคร โครงการรณรงค์ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           30,000          30,000
332 เมอืง อบต.ปากนคร โครงการจัดการแข่งขันกฬีา/กรีฑา เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนต าบลปากนคร
/        500,000       500,000

333 เมอืง อบต.มะมว่งสองต้น โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด อบต.มะมว่งสองต้น  /        300,000       300,000
334 เมอืง ทต.ปากนคร โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /          20,000          20,000
335 ร่อนพิบลูย์ ทต.เขาชุมทอง โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข to be number 

one
 /       100,000       100,000

336 ร่อนพิบลูย์ ทต.ร่อนพิบลูย์ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

  /            60,000          60,000

337 ร่อนพิบลูย์ ทต.ร่อนพิบลูย์ โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

/          60,000          60,000

338 ร่อนพิบลูย์ ทต.หนิตก ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           20,000          20,000
339 ร่อนพิบลูย์ ทต.หนิตก โครงการอบรมกลุ่มเส่ียง การอบรมแกนน านกัเรียน 

เยาวชน ปอูงกนัยาเสพติด
/           30,000          30,000

340 ร่อนพิบลูย์ ทต.หนิตก โครงการรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในสถานศึกษา /           21,000          21,000
341 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนชุม โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด อบรมแกนน า ชมรมTo 

be number one ในชุมชน ตามพระราชด าริของ
ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณาวดี 
สิริวัฒนาพรรณาวดี ประจ าปงีบประมาณ 2564 หมูท่ี่ 1
 อบรมใหค้วามรู้ และรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในชุมชน

/          9,200            9,200

342 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนชุม โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด อบรมแกนน า ชมรมTo 
be number one ในชุมชน ตามพระราชด าริของ
ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณาวดี 
สิริวัฒนาพรรณาวดี ประจ าปงีบประมาณ 2564 หมูท่ี่ 2
 อบรมใหค้วามรู้ และรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในชุมชน

/          9,200            9,200



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

343 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนชุม โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด อบรมแกนน า ชมรมTo 
be number one ในชุมชน ตามพระราชด าริของ
ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณาวดี 
สิริวัฒนาพรรณาวดี ประจ าปงีบประมาณ 2564 หมูท่ี่ 3
 อบรมใหค้วามรู้ และรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในชุมชน

/          9,200            9,200

344 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนชุม โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด อบรมแกนน า ชมรมTo 
be number one ในชุมชน ตามพระราชด าริของ
ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณาวดี 
สิริวัฒนาพรรณาวดี ประจ าปงีบประมาณ 2564 หมูท่ี่ 4
 อบรมใหค้วามรู้ และรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในชุมชน

/          9,200            9,200

345 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนชุม โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด อบรมแกนน า ชมรมTo 
be number one ในชุมชน ตามพระราชด าริของ
ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณาวดี 
สิริวัฒนาพรรณาวดี ประจ าปงีบประมาณ 2564 หมูท่ี่ 5
 อบรมใหค้วามรู้ และรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในชุมชน

/          9,200            9,200

346 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนชุม โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด อบรมแกนน า ชมรมTo 
be number one ในชุมชน ตามพระราชด าริของ
ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณาวดี 
สิริวัฒนาพรรณาวดี ประจ าปงีบประมาณ 2564 หมูท่ี่ 6
 อบรมใหค้วามรู้ และรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในชุมชน

/          9,200            9,200

347 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนชุม โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด อบรมแกนน า ชมรมTo 
be number one ในชุมชน ตามพระราชด าริของ
ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณาวดี 
สิริวัฒนาพรรณาวดี ประจ าปงีบประมาณ 2564 หมูท่ี่ 7
 อบรมใหค้วามรู้ และรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในชุมชน

/          9,200            9,200



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

348 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนชุม โครงการกฬีาควนชุมคัพ(กฬีาฟุตบอล ๗ คน) แข่งขันกฬีา
ต้านยาเสพติด

/      120,000       120,000

349 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนชุม โครงการแข่งกฬีา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ต าบลควนชุม

/      100,000       100,000

350 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนพัง โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยพ้นภยัยาเสพติด /           50,000          50,000
351 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนพัง โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด /        100,000       100,000
352 ร่อนพิบลูย์ อบต.ร่อนพิบลูย์ โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ /           55,000          55,000
353 ร่อนพิบลูย์ อบต.เสาธง โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           50,000          50,000
354 ร่อนพิบลูย์ อบต.เสาธง โครงการกฬีาต้านยาเสพติด /        200,000       200,000
355 ร่อนพิบลูย์ อบต.หนิตก โครงการส่งเสริมกจิกรรมเยาวชนเพื่อลดความเส่ียงจากยา

เสพติดและเพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนัควร
 /          20,000          20,000

356 ร่อนพิบลูย์ อบต.หนิตก โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด "อบต.หนิตกเกมส์" 
คร้ังที่ 22

 /       530,000       530,000

357 ลานสกา ทต.ขุนทะเล โครงการมหกรรมกฬีาต้านยาเสพติดขุนทะเลสัมพันธ์ /       420,000       420,000
358 ลานสกา ทต.ขุนทะเล โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดการบดัรักษา

และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด
/          30,000          30,000

359 ลานสกา ทต.ขุนทะเล โครงการส่งเสริมการบ าบดัฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด /       39,000          39,000
360 ลานสกา ทต.ลานสกา โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดจัดกจิกรรม

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพติด

 /           30,000          30,000

361 ลานสกา ทต.ลานสกา โครงการเข่งขันกฬีาเทศบาลสัมพันธ์ จัดกจิกรรมการ
แข่งขันกฬีาของชุมชนในเขตเทศบาล

 /        150,000       150,000

362 ลานสกา อบต.ก าโลน โครงการเยาวชนรุ่นใหม ่ร่วมใจต้านภยัยาเสพติด และการ
ต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร

/       20,000          20,000

363 ลานสกา อบต.ก าโลน โครงการใหค้วามรู้และปอูงกนัยาเสพติดในโรงเรียน /     150,000       150,000
364 ลานสกา อบต.ก าโลน โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา   ยา

เสพติด
/       100,000       100,000

365 ลานสกา อบต.เขาแกว้ โครงการขับเคล่ือนสมชัชาหมูบ่า้น ชุมชนพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

 /          20,000          20,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

366 ลานสกา อบต.เขาแกว้ โครงการแข่งขันกฬีา อบต.เขาแกว้คัพ ต้านยาเสพติด  /          50,000          50,000
367 ลานสกา อบต.ท่าดี โครงการจัดระเบยีบและเฝูาระวังยาเสพติด (จัดอบรมให้

ความรู้)
  /            35,000          35,000

368 ลานสกา อบต.ท่าดี โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชนและ
กฬีาต้านยาเสพติด

 /         100,000       100,000

369 ลานสกา อบต.ลานสกา โครงการอบรมใหค้วามรู้ในการแกไ้ขปญัหายาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน

/          30,000          30,000

370 สิชล ทต.ทุ่งใส โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /           30,000          30,000
371 สิชล ทต.ทุ่งใส โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นที่อ าเภอ

สิชล
/        15,000          15,000

372 สิชล ทต.สิชล โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา /          50,000          50,000

373 สิชล ทต.สิชล โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกจิกรรมต้านยาเสพ
ติด

/          50,000          50,000

374 สิชล อบต.เขานอ้ย โครงการพลังเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด /            5,000            5,000
375 สิชล อบต.เขานอ้ย โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นที่อ าเภอ

สิชลประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
 /       15,000          15,000

376 สิชล อบต.ฉลอง โครงการจัดกจิกรรมเพื่อปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด /          50,000          50,000

377 สิชล อบต.ทุ่งปรัง โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมูบ่า้น)

/           24,130          24,130

378 สิชล อบต.ทุ่งปรัง โครงการจัดการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด (ทุ่งปรังคัพ) /        200,000       200,000
379 สิชล อบต.เทพราช โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา /          50,000          50,000

380 สิชล อบต.เทพราช โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นที่อ าเภอ
สิชล ประจ าปงีบประมาณ 2564

/       15,000          15,000

381 สิชล อบต.เทพราช โครงการแข่งขันกฬีาหมูบ่า้นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
ประจ าปงีบประมาณ 2564

/     225,000       225,000

382 สิชล อบต.เปล่ียน โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด /       120,000       120,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

383 สิชล อบต.เปล่ียน อดุหนนุงบประมาณใหก้บัคณะกรรมการหมูบ่า้นในการ
ด าเนนิกจิการที่เปน็สาธารณะประโยชนก์ฬีานนัทนาการ
หมูบ่า้นหมูท่ี่ 1-14

/     350,000       350,000

384 สิชล อบต.สิชล โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนเร่ืองยาเสพติด  /         6,000            6,000
385 สิชล อบต.สิชล โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /       11,000          11,000
386 สิชล อบต.สิชล โครงการอบรมฟื้นฟู แกไ้ขปญัหายาเสพติด  /         8,000            8,000
387 สิชล อบต.สิชล ค่าใช้จ่ายในการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /          20,000       15,000          35,000
388 สิชล อบต.ส่ีขีด โครงการจัดการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด ต าบลส่ีขีด

ป ี64
 /       180,000       180,000

389 สิชล อบต.ส่ีขีด โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ป ี64  /          30,000          30,000
390 สิชล อบต.เสาเภา โครงการปอูกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นที่อ าเภอสิ

ชล
/        15,000          15,000

391 สิชล อบต.เสาเภา โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเภา

/        300,000       300,000

392 สิชล อบต.เสาเภา โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพตติด (To be 
number one) (ม.1-ม.16)

/      109,600       109,600

393 หวัไทร ทต.เกาะเพชร โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพื้นที่ /           50,000          50,000
394 หวัไทร ทต.เกาะเพชร โครงการหนา้บา้นสีขาว หลังบา้นสีเขียว /           15,000          15,000
395 หวัไทร ทต.เกาะเพชร โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาอ าเภอหวัไทร /           60,000          60,000
396 หวัไทร ทต.เกาะเพชร โครงการแข่ขันกฬีาประจ าป ีเกาะเพชรเกมส์ /        350,000       350,000
397 หวัไทร ทต.เกาะเพชร โครงการแข่งขันกฬีาร่วมกบัหนว่ยงานอืน่ /        100,000       100,000
398 หวัไทร ทต.เกาะเพชร โครงการแข่งขันตะกร้อประจ าปขีอง ทต.เกาะเพชร /           20,000          20,000
399 หวัไทร ทต.เกาะเพชร โครงการอดุหนนุศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลเกาะ

เพชรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบนั
/      100,000       100,000

400 หวัไทร ทต.หนา้สตน โครงการติดต้ัง CCTV เพื่อปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพ
ติด ป ี2564

/        498,000       498,000

401 หวัไทร ทต.หนา้สตน โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด หนา้สตนคัพ ป ี2564 /        154,100       154,100

402 หวัไทร ทต.หนา้สตน โครงการเตรียมทีมและส่งทีมนกักฬีาแข่งขันในนาม
เทศบาลต าบลหนา้สตน ป ี2564

/           50,000          50,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

403 หวัไทร ทต.หวัไทร โครงการรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในชุมชน /           30,000          30,000
404 หวัไทร ทต.หวัไทร โครงการจัดการแข่งขันกฬีา-กรีฑาเด็กเยาวชน และ

ประชาชน (ร่มไทรเกมส์)
/        280,000       280,000

405 หวัไทร ทต.หวัไทร โครงการจัดส่งนกักฬีา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ /           50,000          50,000

406 หวัไทร อบต.เขาพังไกร โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) ภายใน
พื้นที่ต าบลเขาพังไกร

 /        300,000       300,000

407 หวัไทร อบต.เขาพังไกร โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชนต้านยาเสพติด  /           55,000          55,000
408 หวัไทร อบต.เขาพังไกร โครงการแข่งขันกฬีาเขาพังไกรสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  /        200,000       200,000
409 หวัไทร อบต.เขาพังไกร โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน  /           70,000          70,000
410 หวัไทร อบต.ควนชะลิก  โครงการแข่งขันกฬีาควนชะลิกสัมพันธ์เกมส์ /        360,000       360,000
411 หวัไทร อบต.ทรายขาว โครงการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ  /       100,000       100,000
412 หวัไทร อบต.ทรายขาว โครงการจัดการแข่งขันกฬีาทรายขาวเกมส์  /       160,000       160,000
413 หวัไทร อบต.ทรายขาว โครงการจัดการแข่ขันฟุตบอลทรายขาวคัพ  /       180,000       180,000
414 หวัไทร อบต.ทรายขาว โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /          30,000          30,000
415 หวัไทร อบต.ท่าซอม โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ประจ าป ี

2564
 /           35,000          35,000

416 หวัไทร อบต.ท่าซอม โครงการส่งเสริมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจ าป ี2564  /             5,000            5,000

417 หวัไทร อบต.ท่าซอม โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดต าบลท่าซอม ประจ าปี
 2564

 /        100,000       100,000

418 หวัไทร อบต.บางนบ โครงการรณรงค์ปอูงกนัและต่อต้านยาเสพติด  /           10,000          10,000
419 หวัไทร อบต.บางนบ โครงการอดุหนนุใหก้บัที่ว่าการอ าเภอหวัไทรส าหรับ

ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
 /        13,000          13,000

420 หวัไทร อบต.บา้นราม โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด  /           20,000          20,000
421 หวัไทร อบต.รามแกว้ โครงการรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติด /             5,000            5,000
422 หวัไทร อบต.รามแกว้ โครงการสนบัสนนุศูนย์ปฏบิติัการแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ระดับต าบล
/             5,000            5,000



ปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา
 ด าเนินการเอง

(บาท)

 อุดหนุน
หน่วยงานอืน่

(บาท)

 รวมงบประมาณ
(บาท)

ที่ อ าเภอ หนว่ยงาน ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ประเภทของการด าเนนิการ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการ
งบประมาณทีเ่บกิจ่ายแล้ว 

(ใหใ้ส่จ านวนเงนิ)
(บาท)

423 หวัไทร อบต.รามแกว้ โครงการจัดการแข่งขันกฬีาต้านภยัยาเสพติดต าบล
รามแกว้

/           10,000          10,000

424 หวัไทร อบต.หวัไทร โครงการเยาวชนหวัไทรหา่งไกลยาเสพติด /           30,000          30,000
425 หวัไทร อบต.หวัไทร โครงการจัดการแข่งขันกฬีาต้านภยัยาเสพติด 

อบต.หวัไทร คัพ
 /        150,000       150,000

426 หวัไทร อบต.หวัไทร โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกฬีา กรีฑา 
อบต.หวัไทร ต้านภยัยาเสพติด

 /        240,000       240,000

427 หวัไทร อบต.หวัไทร โครงการจัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับ  /        100,000       100,000
428 หวัไทร อบต.แหลม โครงการแข่งขันกฬีาฟุตบอลต้านยาเสพติด /        30,000          30,000

33,546,345 3,746,050 37,292,395 รวม  428  โครงการ


