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ค  ่มือกำรปฏ  บัต งำน 
งำนกำรป้องกันและแก้ไขป ัญหำยำเสพต ดในสถำนศ  กษำ 

 

งำนกำรป้องกันและแก้ไขป ัญหำยำเสพต ดในสถำนศ  กษำ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื่อป้องกันลดปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศกึษาและนอกสถานศึกษา 
1.2  เพื่อสน ับสน ุนและส ่งเสร ิมการด าเนินงานป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหายาเสพต ิดและอบายม ุขนอกสถานศึกษาให้ม ี

ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

2. ข้ันตอนกำรด ำเน นงำน 
2.1 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพต ดในสถำนศ กษำ 

1  จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ แผนประจ าปีและแผนงานโครงการของส าน ักงานเขตพ ื้นที่การศึกษา 
2 แจ้งสถานศึกษาจัดท าแผนการด าเนินงานและค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการระดับสถานศึกษา 

3 ประชุมชี้แจงครูผู้รับผดิชอบงานยาเสพตดิ 
4  จัดเก็บข้อมูล และจัดท าสารสนเทศประจ าป ีได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน (จ านวนสถานศึกษา จ านวนชั้นเรียน จ านวนนักเรียน) เพื่อใช้ในการจัดท า 

แผนประจ าปี ข้อมูลก าลังพล การจัดเก็บข้อมูล คัดกรองนักเรียน การรายงานผลการดำ เนินงานผ่านระบบ nispa ของ ป.ป.ส. 

5 รายงานข้อมูลยาเสพตดิประจำเดือน 
6 ด าเน ินงานโครงการห ้องเร ียนส ีขาว โครงการสถานศ ึกษาส ีขาวปลอดยาเสพต ิดและอบายม ุข  โครงการล ูกเสือต้านภ ัยยาเสพติด  

ค่ายทักษะช ีวิต 
7 การสรา้งเครือข่ายระบบสง่ต่อ 
8 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน  ผลการด าเนินงาน 

2.2 กำรรำยงำนผลกำรด ำเน นงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพต ดในสถำนศ กษำ (NISPA) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และศูนย์อ านวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพตดิ 

กระทรวงศึกษาการ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมลู ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การสรา้งภ ูม ิคุ้มกันและป้องก ัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งแต่เดือนกันยายน – ตลุาคม โดยส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสิินธ์ุ เขต 3 มีรหัส Username และ 
Password  ดังนี้ 

Username :    
Password :   

โดยให้สถานศึกษารายงานข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรม โดยใช้รหัส Username และ Password ที่ก าหนดทาง เว็บ ไซ ต์   
http://nispa.nccd.go.th  ข้อมูลที่ รายงานเป็นผลการ  ด าเนินงานของสถานศึกษาดังนี้ คือ 

- สถานศึกษาเป้าหมายมีการเสริมสรา้งกิจกรรมการป้องกัน เฝ้าระวังของจงัหวัดกาฬสินธ์ุ  จ านวน 199 แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาใน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาฬิสินธุ์ เขต 3 
- นักเรียนในสังกดัได้รับการสรา้งภูมิคุ้มกนัยาเสพตดิทุกแหง่ 

1. เข้าเว็บไซต ์http:///nispa.mccd.go.th 
2. ใส่รหัส Username และ Password (ห้ามเปลี่ยน) 

“สถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬิสินธุ์ เขต 3 Username :         Password :           ” 
3. เข้าระบบการรายงานผลการด าเนินงาน ศอ.ปส. 
4. เข้าบันท ึกข ้อมูล “ส าหรับสถานศ ึกษา” เลือกอ าเภอ / กรอกและปรับปรุงข้อมูลพ ื้นฐานและกิจกรรมของ 

http://nispa.mccd.go.th


 

โรงเรียนบันทึกข ้อมูลท ุกคร้ัง 
5. ดูรายงานผลการด าเนินงาน 
 

เอกสำร/หลักฐำน 
- แบบรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (NISPA) สถานศึกษา รายงานทุกครั้งเมื่อสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเน ินการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิินธ์ุ เขต 3 
- ระหว่างเดือนตุลาคม– กันยายนของปีถดัไป  

2.3 ขั้นตอนกำรบันท กข ้อม  ลผ่ำนระบบด แลและต ดตำมกำรใช้สำรเสพต ดในสถำนศกษำ (CATAS) 
1. เข้าเว็บไซต์ www.catas.in.th 
2. ใส่รหัสUsername และ Password ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ใช้รหัสสถานศึกษา ซึ่งเป็นเลข  10 หล ัก ใช้เป็นทั้ง user name และ 

password 

3. เข้าระบบการกรอกข้อมูลของสถานศกึษา จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 สถานศึกษาบันทึกข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูลครู นักเรียน ปัจจุบัน ได้แก ่ข้อมูลที ่ตั้งของโรงเรียน ระดับการศ ึกษา 

ท ี่เป ิดสอน ช ื่อผู้บร ิหารสถานศ ึกษา /ช ื่อคร ูที่ รับผดิชอบงานยาเสพติด/ จ านวนคร/ูจ านวนนักเรียน ชาย หญงิ ในปัจจุบัน 
ส่วนที่ 2 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสารเสพตดิ/ยาเสพติด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มท ี่เกี่ยวข้องก ับสารเสพติด สถานศ ึกษาบันท ึกข ้อมูล จ านวนผ ู้ที่เก ี่ยวข้องกับสารเสพติด ได้แก ่ 1.เหล ้า 2.บุหร ี่ 3.เหล้าและบุหรี่ 
2. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ สถานศกึษาบันทึกข้อมูลเมื่อพบนักเรียนที่เกี่ยวข้องกบัยา เสพติด ได้แก่ ยาบ้า ก ัญชา ยาอ ียาไอซ์  

กระท ่อม ฯลฯ จะต้องกรอกประว ัติส่วนตัว ช ื่อ ที่ อยู่ เลขประจ˚าตัว 13 หล ัก ฯลฯ 
3. กลุ่มค้ายา สถานศึกษาบันทึกข้อมูลจ านวนผู้ที่สงสัยว่าค้ายา เด็ก 1 คน มีปัญหายาเสพติด เช่น ยาบ้า กัญชา ยาไอซ์ ฯลฯ)  

ให้บันทึกข้อมูลเด็กคนนั้น ให้อยู่ในส่วนของ ยาเสพติด ชนิดที่ใช้บ่อยที่สุด 
สว่นท ี่ 3 สถานศึกษาจะต้องบันทึกการดูแลช ่วยเหล ือผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด โดยจะต้องบันทึกข้อมูลการดูแลช่วยเหลือเด็กและ 

สถานภาพของเด็กเป็นรายบคุคล ตาม รายช ื่อเด็กทีเ่ข้าไปเกีย่วข้องก ับยาเสพต ิดท ี่ได ้บันทึกไว ้ ว ่าได้ร ับการดูแลช ่วยเหล ืออย่างไรบ้าง ได้แก่ 

- การให้ค าปรึกษา/เยี่ยมบ้าน 
- กระบวนการจิตส ังคมในสถานศึกษา 
- ค่ายปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 
- ส่งต่อบ าบัดรักษาในสถานพยาบาล 

 

3. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
3.1 นโยบายรฐบาล 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
3.3 นโยบายของจังหว ัด 

 

********************************** 

http://www.catas.in.th/


 

จัดท ำค ำส่ังแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่ 

จัดเก็บข้อม ลและจัดทำสำรสนเทศประจำปี 

 

 
ต ดตำม ประเม นผล 
และจัดท ำรำยงำน 

กำรสร้ำงเครือข่ำยระบบส่งต่อ 

Flow Chart กำรปฏ บัต งำน 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ด ำเน นกำรตำมแผนงำนโครงกำร 

รำยงำนผลกำรด ำเน นงำนประจ ำเดือน 

ประชุมช้ีแจงคร ผ  ้รับผ ดชอบ 

แจ้งสถำนศ กษำจ ัดท ำแผน และค ำส ั่งแต ่งต้ังคณะกรรมกำรระดับสถำนศ กษำ 



 

ค  ่มือกำรปฏ  บัต งำน 
งำนส่งเสร มควำมประพฤต นักเรียนและนักศ กษำ 

 

งำนส่งเสร มควำมประพฤต นักเรียนและนักศ กษำ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื่อสร้างเครือขา่ยสถานศึกษาและผูป้กครองนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานอืน่ๆท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศ ึกษาในระดับจังหว ัดและระดับเขตพ ื้นทีก่ารศึกษา 

1.2  เพ ื่อป ้องก ันและแกไขป ัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศ ึกษาในเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
 

2. ข้ันตอนกำรดำเน นงำน 
2.1  จัดตัง้ศูนยส์ ่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหว ัดระดับเขตพ ื้นทีก่ารศึกษา 
2.2  จ ัดท าคู่ม ือการปฏ ิบ ัต ิงานให ้หน ่วยงานและสถานศ ึกษาในการด าเน ินงานส ่งเสร ิมความประพฤติ นักเรียนนักศึกษา 
2.3  อบรม-ขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
2.4   สร้างเครือข่ายศูนย์สง่เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับจงัหวดัและเขตพื้นที่การศ ึกษา 
2.5  ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจร่วมและการจดัระเบียบสังคม เฝ้าระวังป้องกัน ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

ของนักเรียนและนักศกึษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น ต ารวจ ทหาร ปกครองท้องถิ่น พ ัฒนาส ังคมและความม ั่นคงของมนษุย์จังหวัด เป็นต้น 

2.6  รายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพ ื่อแก ้ป ัญหาร ่วมก ัน 
3. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

3.1 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.2  นโยบาย/แผนงาน/โครงการของเขตพ ื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

3.3  นโยบายการส ่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศกึษา พระราชบญัญตัิคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
3.4   กฎ ระเบียบ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  และค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ 
3.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสง่เสริมความประพฤตินักเรียน นักศกึษา พ.ศ. 2548 

 
********************************** 



 

จัดต ั้งศ นย์ส ่งเสร  มควำม ประพฤต นักเรียน
และนักศ กษำ 

 

 
รำยงำนผล 

Flow Chart กำรปฏ บัต งำน 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

สร ้ำงเครือข่ำยในระดับจังหว ั และเขตพื้นท ี่กำรศ กษำ 

จัดทำค ่มือกำรปฏ บัต งำน 

ร่วมจัดระเบียบสังคมกับหน่วยงำนอื่น 

อบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำท ี่ส ่งเสร  มควำมประพฤต  นักเร ียนและนักศ กษำ 



 

 

ค  ่มือกำรปฏ  บัต งำน 
งำนป้องกันโรคเอดส์และกำรป้องกันกำรตั้งครรภ ์ก่อนว ัยอ ันสมควรในกลุ่มน ักเร ียน น ักศ  กษำ 

 

งำนป้องกันโรคเอดส์และกำรป้องกันกำรตั้งครรภ ์ก่อนว ัยอ ันสมควรในกลุ่มน ักเร ียน น ักศ  กษำ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อเสริมสรา้งความรูค้วามเข้าใจและสง่เสริมการป้องกันและแกไขปญัหาพฤตกิรรมทางเพศ  โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ 
และเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 

           1.2 เพื่อสรา้งเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแกไขปัญหา 
พฤติกรรมทางเพศปญัหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดสใ์นกลุ่ม นักเรียนและนักศ ึกษา 
 

2. ข้ันตอนกำรดำเน นงำน 
2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาและสถานศ ึกษา 
2.2 ประชุมชี้แจงนโยบายและเปา้หมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ 

2.3  จัดท าแผนงาน/โครงการร่วมก ัน ทั้งในระดับสถานศ ึกษาและเขตพ ื้นทีก่ารศึกษา 
2.4  ปฏ ิบ ัติตามแผนงาน/โครงการและสร้างเครือข ่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันทัง้ในระดับสถานศึกษาและครอบครัวของนักเรียน 

  2.5  ต ิดตามผลอย ่างต ่อเนื่องและร ่วมก ันแก ้ไขป ัญหาอ ุปสรรคในการด าเน ินงาน รวมทั้งประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.6    รายงานผลการด าเนินงาน 

3. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
3.1 นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.2  แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาและเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษา 
3.3  พระราชบญัญัตคิุ้มครองเดก็พ.ศ. 2546 

 
********************************** 



 

แต่งต้ังคณะกรรมกำร 

ต ดตำม และประเม นผล 

Flow Chart กำรปฏ บัต งำน 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนผล 

ปฏ บัต ตำมแผนงำน/โครงกำร 

จัดทำ แผนงำน/โครงกำร 

ประชุมชี้แจงนโยบำยและเป้ำหมำย 



 

ค  ่มือกำรปฏ  บัต งำน 
งำนระบบด แลช ่วยเหล ือน ักเรียน 

 

งำนระบบด แลช ่วยเหล ือน ักเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ ่ือส ่ งเสร ิมสน ับสน ุนการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนและก ิจกรรมพ ัฒนาผู ้ เร ียนของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม 
หลักสูตรและมีประสิทธิภาพ 

1.2   เพ ื่อจ ัดก ิจกรรมส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให ้น ักเร ียนได้เร ียนจนจบการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐานค ุณล ักษณะที ่พ ึงประสงคแ์ละสมรรถนะตามท ี่ก าหนด 
1.3  เพ ื่อให้การด าเนินงานด ูแลช ่วยเหล ือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและม ีประสิทธ ิภาพ 

 

2. ข้ันตอนกำรดำเน นงำน 

2.1 การจัดท าระบบแผนงาน/โครงสร้างและผู้รับผดิชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนที่ชัดเจน 
2.2 ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศกึษาและครูที่รับผดิชอบระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
2.3  ด าเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก ่การรู้จักเด็กเป็นรายบคุคลการคัดกรอง นักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกันและ 

แกไ้ขปัญหา การจดักิจกรรมพัฒนานักเรียนและการสง่ต่อ 

2.4 ติดตามประเมินผลให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบปญัหา 
2.5 สรุปผล / รายงาน กระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช ่วยเหล ือนักเรียน มี 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1.) การรู้จักนกัเรยีนเป็นรายบคุคล ได้แก ่
- การสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
- การเยี่ยมบา้นนักเรียน 
- ข้อมูลจากระเบียนสะสม 
- ข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง (SDQ) 

2.) การคัดกรองนักเรียน กรณีทีแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงันี้ 
- กลุ่มปกต ิควรได้รับการสร ้างเสริมภ ูมคิ ุ้มก ันและการส ่งเสร ิมพ ัฒนา 
- กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มเสียงตามเกณฑ์การคดักรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกัน 

และแก้ไขตามกรณี 
- กลุ่มมีปัญหา คือ กลุ่มมีปัญหาตามเกณฑก์ารคดักรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและ 

แก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 
- กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนทีมีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ มีความสามารถโดดเด่นซึ่งโรงเรียน 

ต้องให้การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา ศักยภาพความสามารถพิเศษถึงขั้นสูงสุด 
3.) การป้องกันและแก้ไขปญัหา สิ่งทีค่รูทีป่รึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการมีอยา่งน้อย 

2 ประการ คือ 
- การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
- การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหา 

4.) การส่งเสริมพัฒนานักเรียน กิจกรรมหลักส าคัญที่โรงเรียนต้องด าเนินการ คือ 
- การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
- การเยี่ยมบ้าน 
- การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 



 

- การจัดกิจกรรมเสร ิมสร้างทกัษะการด ารงช ีว ิตและก ิจกรรมพ ัฒนา  
 
 

5.) การส่งต่อ แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
- การสง่ต่อภายใน ครูที่ปรึกษาสง่ต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ า ว ิชา และฝ่ายปกครอง 
- การส่งต่อภายนอก เป็นกรณีปญัหาทีมีความยากเกินกวา่ศักยภาพของ โรงเรียนที่จะดูแลช ่วยเหล ือได้ 

 
3. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

3.1 นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.2  แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาและเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษา 
3.3  พระราชบญัญัตคิุ้มครองเดก็พ.ศ. 2546 

 
********************************** 



 

จัดท ำระบบแผนงำน/ 
โครงสร้ำงและผ ้รับผ ดชอบ 

ประชุมชี้แจงให้กับผ  ้บร  หำรสถำนศ กษำและคร ท ี่รับผ  ดชอบ 

ด ำเน นกำรเยี่ยมบ้ำน ตำมกระบวนกำร 5 ข้ันตอน 

Flow Chart กำรปฏ บัต งำน 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

งำนสรุปผล / รำยงำน 

ต ดตำมประเม นผลให้กำรช่วยเหลือ 



 

ค  ่มือกำรปฏ  บัต งำน 
งำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE 

 

งำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ ื่อสร ้างกระแสค่านิยมและเสร ิมสร้างภ ูม ิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ใหยุ้่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและคณุภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
1.3 เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จดักิจกรรมสรา้งสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
1.4 เพื่อสรา้งความเข้าใจและยอมรับผู้มปีัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนด ี

 

2. ข้ันตอนกำรดำเน นงำน 

2.1 ประชุมจัดท าโครงการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2   แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE และจัดให้มีการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทน 

ชมรมดีเด่นส่งเข้าประกวดระดับภาคหรือระดับประเทศ 
2.3 จัดท าเอกสารคู่มือการด าเนินงาน 
2.4 ด าเนนิการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 

2.5 เขตพื้นที่การศกึษาสรุปผลการด าเนนิงานพร้อมท้ังประเมินผลและรายงานผล 
2.6 ตดิตาม รายงานผลและประชาส ัมพ ันธ ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 

การด าเน ินงานชมรม To Be Number One ย ึดว ัยรุ ่นและเยาวชนเป ็นศ ูนย ์กลาง บนพื้นฐานความ เข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ 
ความสนใจและพฤตกิรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเป็น ช ่วงชีว ิตระหว่างเด็กก ับผ ู้ใหญ่ 

 

⬧ กำรจัดต ั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
องค์ประกอบในกำรดำเน นงำนของชมรม TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 3 ก.   ได้แก่  ก ท่ี 1. คณะกรรมการ หมายถึง 

กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแตง่ตั้งอยา่งน้อย 5 คน เพื่อเป็นกรรมการชมรม ประกอบดว้ย (คณะกรรมการได้จากการคดัเลือก/การเลือกตัง้/อาสาสมัคร) 
-ประธาน  1 ต าแหนง่ 
-รองประธาน  1 ต าแหนง่ 
-เลขานุการ  1 ต าแหนง่ 
-กรรมการ  3 ต าแหน่งขึ้นไป 
-เหรัญญิก  1 ต าแหนง่ 
 ฯลฯ  



 

และจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการจดัท าแผนงานโครงการ งบประมาณ และ กิจกรรมของชมรม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
ก ที่ 2. กองทุน หมายถงึ กรรมการและสมาชิกร่วมด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อน าเงิน รายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชมรม 

ซึ่งเป็นแนวทางสูค่วามยัง่ยืนของชมรมรวมถึงทรัพย์สินของชมรม ด้วย ซึ่งหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) เงินได้จากการบริจาค การจดักิจกรรมเพื่อหาทุน หรือได้รับสนับสนุนจากภาครัฐหรือ เอกชนตา่งๆ 

2)   ทรพัย์ส ิน 
- ประเภทไม่สามารถเคลื่อนยา้ยได ้เช่น ห้องประกอบกิจกรรมชมรมสถานที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในกิจกรรม 

ของชมรม เป็นต้น 
- ประเภทสามารถเคลื่อนย้ายได้ เช ่น โต๊ะ เก้าอ ี้ อ ุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น 

ก ที ่3. ก ิจกรรมชมรม หมายถ ึง “การท าอะไรก ็ได ้ที ่เป ็นประโยชน ์ต ่อตนเองและผู ้อ่ืน” เป็นสิง่ที่ชมรมจัดขึ้นเพื่อสมาชิก 
ภายในชมรมหรือมอบหมายสมาชิกเขา้ร่วมด าเนินการกับ หน่วยงาน/องค์กรภายนอก การนับจ านวนตามเกณฑ์ชี้วัดว่าชมรมด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้นับรวม 
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี ที่ส าคัญต้องเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนใหส้มาชิกให้เวลาวา่งให้เป็นประโยชนเ์กิดความภาคภูมิใจ และมอง 
เห็นคุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางหา่งไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาสและสนับสนนุการคืนคนดสีู่สงัคมของสมาชิก “ใครติด ยายกมือข้ึน” 

การจ ัดก ิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชมรมด าเน ินการตามย ุ ทธศาสตร ์หล ัก 3 ยุทธศาสตร์ของโครงการ 
ได้แก ่

- กิจกรรมสร้างกระแส เช่น การรับสมคัรสมาชิก ประชาสัมพันธ์ชมรม กีฬา ดนตรี การประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
เดินรณรงค์ในวันส าคัญต่างๆร่วมกันภาครัฐ ฯลฯ 

- กิจกรรมสร้างภูมคิุ้มกันทางจิต ได้แก่การจัดตัง้ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา การอบรมให ้ความรู ้ เรื่องยาเสพต ิด 
การท าบุญทางศาสนา/ฟ ั งเทศน ์การจ ัดกิจกรรมที่ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน ์เช่น การฝึกอาชีพเพื่อหารายได้ 

- กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือขา่ย เชน่ สนับสนุนวิทยากร (อบรมใหค้วามรู)้ เงินทุนและอุปกรณ์แกชุ่มชนและ 
สถานศึกษา ฯลฯ ในการจัดตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาในการ จ ัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE แก ่
ชมรมอื่น สน ับสน ุนว ิทยากรในการอบรม ให ้ความรู้เร่ืองยาเสพต ิด เป ิดโอกาสให ้ผู ้ทีผ่ ่านการบ าบ ัดยาเสพต ิดเข ้ ามาท างานได้ ฯลฯ 
 

3. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ค ู่ม ือการด าเน ินงาน TO BE NUMBER ONE ในท ูลกระหม ่อมหญ ิงอ ุบลร ัตน ์ราชก ัญญา ส ิร ิว ัฒนาพรรณวดี 

********************************** 



 

 

ประชุมจัดทำ โครงกำร 

จัดทำ เอกสำรค ่มือกำรด ำเน นงำน 

Flow Chart กำรปฏ บัต งำน 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

                 
                        

 

 

 

สร ุปผลกำรด ำเน นงำนพร ้อมท ั้งประเม นผล 

ด ำเน นกำรตำมแผนงำน/โครงกำรท ี่กำหนด 

แจ้งสถำนศ กษำเข้ำร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE 



 

ค  ่มือกำรปฏ  บัต งำน 
งำนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำส บ 

 

งำนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำส บ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อใหส้ถานศึกษามีการจัดให้ทุกพื้นทีข่องสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม แอลกอฮอลต์ามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบ บุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบ ับที่ 19 ตาม
พระราชบ ัญญ ัต ิค ุ้มครองส ุขภาพของผู ้ไม ่ส ูบบ ุหร่ี พ.ศ.2535   (ป ัจจ ุบ ันย ังม ีผลบังคับใช ้จนกว่าจะถูกยกเลิกฉบับนี้)  และตามพระราชบัญญัต ิ 
ควบคุมผล ิตภ ัณฑ ์ยาสูบพ.ศ.2560 

1.2 เพื่อใหส้ถานศึกษามีการด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการด าเนินงานสถานศึกษาปลอด บุหร ี่รวมทัง้มีมาตรการเฝ้าระวังการสูบบุหร่ี 
ในสถานศ ึกษาและม ีการด าเนินงานอย่างเปน็ระบบ 

1.3 เพื่อการเสริมสร้างองคค์วามรู้เกี่ยวกับผลติภณัฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละปลูกฝัง ค่านิยมเพื่อการไมสู่บบหุรีใ่ห้แก่เยาวชน 
 

2. ข้ันตอนกำรดำเน นงำน 
2.1 ประชุมชี้แจงนโยบายและประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บรหิารสถานศกึษาทุกระดับทราบ 
2.2   จัดท าแผนงาน/โครงการ 

2.3 ปฏิบตัิตามแผนงาน/โครงการ 
2.4   ส ่งเสร ิมให ้สถานศ ึกษาสอดแทรกและเน ้นย้ าเรื่อง พ ิษภ ัยของการส ูบบ ุหร่ีและการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนทุกระดับ 

และรณรงค์ให้สถานศึกษาทุกแหง่จัดกิจกรรมด้าน สุขภาพอนามัย ติดปา้ยหา้มสูบบุหรี่และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณสถานศึกษา 
2.5   ก าก ับ ด ูแลและต ิดตามให ้สถานศ ึกษาด าเน ินการตามพระราชบ ัญญ ัต ิควบค ุมผล ิตภ ัณฑ ์ยาส ูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญัต ิ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด 
2.6 รายงานผลการด าเนินงาน 

 

3. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
3.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เรื่อง มาตรการป้องก ันและแก ้ไขปัญหาการส ูบบุหร ี่และการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
3.2 พระราชบญัญัตคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
3.3  พระราชบญัญัตคิวบคุมผล ิตภ ัณฑ ์ยาส ูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3.4    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดประเภทหรือชื่อของสถานทีส่าธารณะ สถานที่ท างาน และยานพาหนะ ให้ส ่วนหน ึ่งสว่นใดหรือ 

ทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหร ี่ หรือเขตสูบบุหร ี่ในเขตปลอดบุหร ี่ พ.ศ.2561 

********************************** 



 

 

ประชุมชี้แจงนโยบำย 

 

Flow Chart กำรปฏ บัต งำน 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำกับ ด แลและต ดตำมให้สถำนศ กษำด ำเน นกำรตำม  
พระรำชบัญญัต ฯ 

      ส่งเสร  มให้สถำนศ กษำสอดแทรกเร ื่อง พ ษภ ัยของกำรส  บบุหร่ีและ 
      กำรด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในกำรเรียนกำรสอนทกุระดบั 

จัดท ำแผนงำน/โครงกำร 

ปฏ บัต ตำมแผนงำน/โครงกำร 



 

 
ค  ่มือกำรปฏ  บัต งำน 

งำนส่งเสร มพ  ทักษ ์ส  ทธ เด็กและเยำวชน 
 

 งำนส่งเสร มพ ทักษ์ส ทธ เด็กและเยำวชน 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรูแ้ละการจดักิจกรรมดา้นสทิธิมนุษยชน 
1.2 เพ ื่อเป็นการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบการละเม ิดสิทธ ิมนุษยชน สิทธ ิชุมชน 
1.3 สามารถตรวจสอบและรายงานการกระทeที่ละเลย/ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
1.4 เพ ื่อประสานกับหน่วยงานองคก์รต่างๆ ที่เก ี่ยวข้องในการให้การดูแลช ่วยเหล ือ 
1.5 เพื่อสง่เสริมความร่วมมือและประสานงานระหวา่งภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวบ้านในการ ส่งเสริมและค ุ้มครองสิทธ ิมนุษยชน 
1.6 เพ ื่อการประสานและให้การช ่วยเหล ือในเบื้องต้นตามความเหมาะสม 

2. ข้ันตอนกำรด ำเน นงำน 
(1) ศึกษาวิเคราะหก์ฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิเด็กและ พ.ร.บ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2556 
(2)  รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เก ี่ยวข้องให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข ้องทราบ 

(3)  จัดตัง้ศูนย์ประสานงาน เพ ื่อติดตามสนับสนุนปอ้งก ันให้เด็กปลอดภัยจากการถ ูกละเมิด 
(4) ติดตาม วิเคราะห์ผล ดูแลและสรุปผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
(5) สรุปผลการด าเนินงาน 

3. ขอบเขตของงำน 
3.1 งำนคุ้มครองส ทธ เด็กและเยำวชน 

๑.) ให้ค าปรึกษา ช่วยวิเคราะห์ และให้ค าแนะน าแก่เด็กและเยาวชน ครอบครัว และผู้ปกครอง เกี่ยวกับปญัหาทั่วไป 

๒.) พ ิทกัษ์ ปกป้องและค ุ้มครองสว ัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
3.) จัดกิจกรรมพฒันา ส่งเสริมใหต้ระหนกัถึงความส าคัญเกี่ยวกับสิทธ ิและร่วมพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
4.) ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายส าหรับผู้ยากไร้ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
5.) เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างองคก์รภาครัฐและเอกชนในการปกปอ้ง พิทักษ ์และค ุ้มครอง ช ่วยเหล ือหรือส่งตอ่ 

ให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องในฐานะเคร ือข่าย 
6.) ให้ค าปรึกษาดา้นกฎหมายและเป็นศนูยไ์กล่เกลีย่ดา้นคดคีวาม (นอกศาล) 

3.2 งำนช่วยเหลือเด ็ก เยำวชนและเด็กเร่ร่อน 
1.) ให้การช ่วยเหล ือเครื่องอ ุปโภค บริโภคแก่เด็ก 
2.) ประสานงานกับผู้น าาชุมชนเพ ื่อหาแนวทางการช ่วยเหล ือ 
3.) ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เด็กเร่ร่อน ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
4.) ให้ค าปรึกษาและประสานงานให้เด็กไปพักอาศัยอยู่ในบา้นเปิด ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
5.) ประสานงานโรงเรียนน าเด็กเร่ร่อนที่เคยออกจากโรงเรยีนกลางคัน ให้สามารถกลบัเข้าเรียน ในระบบโรงเรียนหรือ 

การศึกษานอกโรงเรียน 
6.) จัดกิจกรรมพฒันาศักยภาพให้แกเ่ดก็เรร่่อน 
7.) ต ิดตามเยี่ยมบ ้าน เพื่อประเม ินสถานการณ์ เก ็บข ้อม ูลเกี่ยวก ับต ัวเด ็กและครอบคร ัวและชุมชน เพื่อช ่วยให้เด็กกลับคืน 

สู่ครอบครัว หรือ ช ่วยด้านเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ 

3. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
3.1 กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว และอนุสัญญาวา่ด้วยสิทธิเด็กแหง่องค์กรประชาชาติ 



 

3.2 พระราชบญัญตัิสง่เสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2550 
3.3 พระราชบญัญัตศิาลเยาวชนและวิธีพจิารณาคดเียาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

 

https://dcy.go.th/webnew/network/?p=law_list&id=23
https://dcy.go.th/webnew/network/?p=law_list&id=23


 

 ศ กษำว เครำะห์กฎหมำย ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

Flow Chart กำรปฏ บัต งำน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลกำรด ำเน นงำน 

ต ดตำมว เครำะห์ผล 

รวบรวมและเผยแพร่ข้อม ลข่ำวสำร 

จัดต้ังศ นย์ประสำนงำน 



 

 
 
 
 

ภำคผนวก 

กลุ่มส ่งเสร มกำรจ ัดกำรศ  กษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศ กษำประถมศ กษำกำฬส นธุ์ เขต 3  
โทรศัพท์ 0 43 869104  โทรสำร 0 43  869853 

 
รำยช ื่อเจ้ำหน ้ำทีแ่ละบ ุคลำกรกลุ่มส่งเสร  มกำรจัดกำรศ  กษำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศ กษำประถมศ กษำกำฬส นธุ์ เขต 3     
1.  จ.อ.ไวกูล  มะลิรส  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2.  นางราตรี  เอราวัณ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
3.  นางสาวเพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร         นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
4.  นางสาวดวงเนตร  สันวิลาศ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
5.  นางสาวธัญชินาฐ์  ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
6.  นางประไพภทัร  บญุเรือน นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
7.  นางสาวกติติยา  ศรีวรขันธ์ุ เจ้าพนกังานธุรการปฏิบตังิาน 
8.  นางสาวกนกวรรณ  วรพล   นักจิตวทิยาโรงเรยีนประจ าเขตพืน้ที่การศกึษา 
9.  นายอรรคพล  เนตรคุณ เจ้าหนา้ที่ธุรการ 
 
ที่ปร กษำ 
1.  นายภณัฑ์รักษ์  พลตื้อ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3  
2.  นายชัยณรงค์  ฤทธ์วงค์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3     
3.  จ.อ.ไวกูล  มะลิรส    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

คณะผ ้จัดท ำ 
1.  จ.อ.ไวกูล  มะลิรส  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2.   นางสาวดวงเนตร  สันวิลาศ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
3.   นางสาวกนกวรรณ  วรพล   นักจิตวทิยาโรงเรยีนประจ าเขตพืน้ที่การศกึษา 
4.   นายอรรคพล  เนตรคณุ เจ้าหนา้ที่ธุรการ 
  
   

 
 








