


ต ำแหน่ง นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ

กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ
ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
งำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ในสถำนศึกษำ



แบบรายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในระบบ eMENCER 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 
1. ชื่อโครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
2. ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายโครงการประจ าไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564  

 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  (1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพิษภัยของยาเสพติด และมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  

                     (2) นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองเกิดทักษะชีวิตรู้เท่าทันภัยสังคมอย่างรอบด้าน 

  (3) นักเรียน มีภูมิคุ้มกัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เก่ง ดี  มีสุข มีทักษะชีวิตรอบด้าน 

ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และรู้เท่าทันภัยทางสังคม 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

  (1)  ผู้บริหาร ครู บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการด าเนินงานการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

                     (2)  นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ “เก่ง ดี มีสุข” 

  (3) นักเรียนห่างไกลยาเสพติด และลดนักเสพหน้าใหม่  
 

 3.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

  2.5.1   เชิงปริมาณ 

   (1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   

ทุกแห่ง จ านวน 199 แห่ง สามารถด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็นไป

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 

   (2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จ านวน 58 แห่ง สามารถ

ด าเนินงานบูรณาการจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่ ภายใต้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 

 



                   2.5.2  เชิงคณุภาพ 

                               (1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 มีความรู้และเกิดทักษะการอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข ในการต่อต้านยาเสพติด มีทักษะในการด ารงชีวิต ใช้กิจกรรมลูกเสือการจัดการเรียนการสอน

จิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา มีกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยทางสังคม และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาที่

เข้มแข็งและยั่งยืน 

   (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถด าเนินงาน

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในทุกระดับได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.4 ความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงานประจ าไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 

  (1) จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2564 

  (2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ระบบ NISPA/ระบบ Catas   ประจ าปี 2564  
             (3) จัดท าป้ายรณรงค์เลิกเหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 
๕๘ แห่ง ตามแนวทาง การขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัส  โคโรนา2019    (COVID- 19)  ประจ าปี 2564 
  (4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจงานเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักเรียนศึกษาประศูนยเครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ประจ าปี 2564 

(5) จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจ าปี 2564 
 

 3.5 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าไตรมาสที่ 3 - 4 ปีงบประมาณ 2564 

  แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด รักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา      

  1.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน  158,000 บาท (แจ้งจัดสรร รร.ละ 5 บาท 

  งวดที่ 1 รร.ละ 2,000 บาท งวดที่ 2รร.ละ 2,000 บาท งวดที่ 3 รร.ละ1,000  บาท 

  จ านวน 58 รร.) จ านวน    290,000  บาท    (จัดสรรงวดที่ 1) 

 2.อบรมค่ายทักษะชีวิต จ านวน    60,000 บาท (จัดสรรงวดที่ 1) 

 3.ค่าบริหารจัดการ จ านวน    20,000 บาท (จัดสรรงวดที่ 1) 

 4.ค่านิเทศติดตามฯ จ านวน      5,000 บาท (จัดสรรงวดที่ 1) 

 5.รณรงค์เหล้า/บุหรี่ จ านวน    10,000 บาท (จัดสรรงวดที่ 1) 



  6.ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    จ านวน 15,000     บาท  (จัดสรรงวดที่ 1) 
  7.แนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน   จ านวน    15,000บาท(จัดสรรงวดที่ 2) 

ใช้ไป  415,000 บาท 
คงเหลือ    -  บาท  ( ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 )  
 

 ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้บูรณาการปรับเปลี่ยนแผนการใช้

จ่ายเงินตามแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-1)  

  ทั้งนี้ ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน 415,000 บาท (สี่แสนหนึ่ง

หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 สรุปผลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ด าเนินการครบ 100 %  
 
4. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

      4.1 ผลการด าเนินต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ : 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาให้สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษา ขังเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2564 เพ่ือลดผลกระทบและลดความ

เดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม ด้วยการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมในทุกมิติตั้งแต่ ต้นทาง 

(ด้านสกัดกั้น ปราบปราม) กลางทาง (ด้านป้องกัน) และปลายทาง (ด้านการบ าบัดรักษา) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภายใต้แนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยยาเสพติด” ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ซึ่งมีมิติงานด้านการป้องกันยาเสพติดเน้นการด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย วัยเสี่ยงสูงอายุ  

15 – 24 ปี เป็นล าดับแรกสุด ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่าง

ต่อเนื่องในทุกช่วงวัยอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย

จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ เข้าไปมีส่วนร่วมส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากร

กลุ่มเสี่ยงสูง เพ่ือตัดวงจรการแพร่ระบาดรายใหม่ โดยด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 



 4.2 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุก

ระดับเพ่ิมขึ้น 

  นักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญมุ่งป้องกันและตัดตอนการ

แพร่ระบาดวงจรยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งพบว่าในปัจจุบันได้ขยายผลลงสู่สถานศึกษา และลงสู่นักเรียนที่มีอายุ

ต่ าลงเรื่อยๆ การจัดท าโครงการนี้มุ่งเน้นพัฒนา โดยสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาได้มีกรอบแนว

ทางการด าเนินงานทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการเสริมภูมิ ป้องกัน มีทักษะการปฏิเสธ 

การปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม การเอาตัวรอดปลอดภัยจากภัยสังคมในทุกรูปแบบ โดยอาศัยการ

ขับเคลื่อนโครงการอบรมแกนน าลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและขับเคลื่อนงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่การมอบนโยบาย สร้างองค์ความรู้ การ

ปฏิบัติงาน ในมาตรการ 5 ด้าน (ด้านการป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ) ใช้เครือข่ายพ้ืนที่

เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน มีระบบตลอดจนการติดตามรายกรณีท่ีพบ เพ่ือน าไปสู่การช่วยเหลือ อย่างถูกต้อง ให้

เป็นเยาวชนที่เข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   

 4.3 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย : ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด  

  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในทุกมิติ 

โดยเฉพาะการเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนให้

เหมาะสมตามสภาพวัยอันควร พัฒนานักเรียน ให้มีศักยภาพ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  

มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นักเรียนได้รับ

โอกาสเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ส่งผลให้ประเทศชาติมี มีก าลังพล

เยาวชนที่เข้มแข็ง สังคมอยู่เย็น เป็นสุข 

5. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินกับแผนปฏิรูปประเทศ 

 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย ด้านการศึกษา 

  ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีการด าเนินงานโครงการลูกเสือต้าน

ภัยยาเสพติด ใช้กิจกรรมวิธีการทางลูกเสือยุวกาชาด พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ ปลูกฝังและ

ปลูกจิตส านึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ โดยมุ่งเน้นภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย 

(Democracy) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Decency) และด้านต้านภัยยาเสพติด (Drug-free) น าไปสู่การพัฒนา

พฤติกรรมอันเหมาะสมกับสภาพและวัย ปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งสร้างระบบบริหารจัดการ

ขับเคลื่อนงานกิจกรรมหลักการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในทุกมิติ 

6. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย ด้านการศึกษา 

  พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นักเรียนได้รับโอกาสเรียน

จบการศึกษาภาคบังคับและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ส่งผลให้ประเทศชาติมี มีก าลังพลเยาวชนที่เข้มแข็ง 

สังคมอยู่เย็น เป็นสุข 

7. สรุปการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน ประจ าไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 

 7.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 1 

  จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2564 ภายใต้การบูร

ณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามบริบท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บูรณาการด าเนินงานตามกรอบแนวทาง ดังนี้     

- จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  

  - ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ 

  - ขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One ซึ่งเป็นวาระจังหวัดกาฬสินธุ์และส่งเสริม

กิจกรรมศูนย์เพ่ือใจวันรุ่น  กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 

  - ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

  - ขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 

  - ขับเคลื่อนความร่วมมือน านักเรียนที่เป็นผู้เสพเข้าบ าบัดรักษาร่วมกับฝ่ายสาธารณสุขและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  - ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์ผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ 

  - ขับเคลื่อนสนับสนุนกิจกรรมจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา 

  - ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันลูกหลานจากภัยยาเสพติดของ

โรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่รับทราบ   

  - ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID – 19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความปลอดภัยในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และการ



จัดกิจกรรมให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  อย่างเคร่งครัด

 กิจกรรมที่ 2  

  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ระบบ NISPA/ระบบ Catas   ประจ าปี 2564  
เพ่ือด าเนินงานการรายงานข้อมูลในระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

(NISPA System), การรายงานข้อมูลการติดตามผู้ใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System), การบันทึก

ข้อมูลก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน (YC) ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 

จ านวน 199 แห่ง 

 

 กิจกรรมที่ 3  

   จัดท าป้ายรณรงค์เลิกเหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน ๕๘ 
แห่ง ตามแนวทาง การขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัส  โคโรนา2019    (COVID- 19)  ประจ าปี 2564 

 กิจกรรมที่ 4  

   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจงานเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ
นักเรียนศึกษาประศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ประจ าปี 2564 
 

กิจกรรมที่ 5 
(5) จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจ าปี 2564 

  ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน ๕๘ แห่ง ตามแนวทาง การขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพ
ติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส  โคโรนา2019    (COVID- 19)   

ประจ าปี 2564 

 ผลจากการด าเนินงาน 

                     (1) นักเรยีนในสังกัดทุกคนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ มีหลักคุณธรรมจริยธรรม ไปป้องกัน

เฝ้าระวังภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรม 

  (2) นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดเกิดทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน  

  (3) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดท้ัง 58 แห่ง สามารถน าหลักสูตรการอบรม

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 



  (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง

ภูมิคุ้มกัน จากภัยรอบด้านและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง               

  (5) บุคลากรในสังกัดทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้าง

ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง               

  (6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบการติดตามงานและ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม อย่างมีคุณภาพ 

 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

                    (1) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

          (2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทั้ง 58 แห่ง สามารถด าเนินงานการอบรม

ลูกเสือแกนน าต้านภัยยาเสพติดได้อย่างมีคุณภาพ 

          (3) โรงเรียนในสังกัดทั้ง 199 แห่งมีแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ      

 7.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ท าให้ต้องมีการ
เลื่อนปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการออกไป การด าเนินงานต้องมีข้อจ ากัดในบางองค์ประกอบ  
 7.3 ข้อเสนอแนะ 

การจัดสรรงบประมาณขอให้ด าเนินการอย่างเร็วรวด ไม่ควรทิ้งช่วงเวลานาน  
8. ภาพประกอบการรายงาน  (ตามแนบท้าย) 
   

    ลงชื่อ นางสาวดวงเนตร  สันวลิาศ   ผู้รายงาน 

          (นางสาวดววงเนตร  สันวิลาศ) 

    ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 1 

      
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมที่ 2 
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กิจกรรมที่ 5 

      
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 
 



ต ำแหน่ง นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ


