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ค าน า 
 

 
  

 กระทรวงศึกษาธิการ  โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้บูรณาการ
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.)   ในการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ เกิดจากภัยและการใช้ยาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสร้างสร้างภูมิคุ้มกัน
ตามบริบทให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  ได้มีองค์ความรู้  และเกิดความเข้าใจเพ่ือสามารถจ าแนก วิเคราะห์
ความส าคัญ รวมโทษและพิษภัยของยาเสพติด  โดยการจัดกิจกรรมหลัก และกิจกรรมทางเลือกให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้มอบหมายให้ส านักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียน ครู เยาวชน 
ประชาชน  และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาดสพติดในสถานศึกษา ภายใต้
นโยบายและแนวทางเพ่ือการขับเคลื่อนด าเนินงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  คือ  
  1  การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด 

2. การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟื้นฟูนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง 
    กับยาเสพติด 
3  กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

1  กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
2.  กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต   
3.  กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE  
4.  โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)   

5.  โครงการบ้านหลังเรียน 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ได้บูรณาการร่วมกับส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผู้รับผิดชอบหลัก ในการด าเนินโครงการเร่งรัด  ก ากับ  ติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน  แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก   คือ  1) กิจกรรมการ
เร่งรัด ก ากับ ติดตาม  ประกอบด้วย การเร่งรัด ก ากับ ติดตามผลการขับเคลื่อนและการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  225  เขต  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e– MES) เป็นรายไตรมาส  การเร่งรัด ก ากับ ติดตาม
ผลการขับเคลื่อนและการด าเนินงานโดยการลงพ้ืนที่เป้าหมายเชิงประจักษ์ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา แบ่งเป็น การลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์กรณเีฉพาะกิจ  จ านวน 19 เขต  และการลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์แบบสุ่ม  
4  ภูมิภาค  จ านวน  42 เขต  และจ านวน  42  โรงเรียน และ 2)  กิจกรรมการสรุปและรายงานผล  เป็นการ
สรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากการถอดประสบการณ์การขับเคลื่อน
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้แทน
สถานศึกษา และข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ติดตามเชิงประจักษ์ทั้ง 2 กรณี  ทั้งนี้ เพ่ือด าเนินโครงการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ขอขอบคุณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง  225  เขต  และสถานศึกษาที่ ได้ร่วมกันขับเคลื่อน    
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนสามารถมีภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด 
ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูกรณีที่นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
และการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งขอขอบคุณ
คณะติดตามเชิงประจักษ์  คณะท างานสรุปและรายงานผลขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติด ตลอดจนคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ ได้ร่วมกันด าเนินการโครงการและสรุปรายงานผล    
การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ได้เสร็จสมบูรณ์  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็น
แนวทางพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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สารบัญ 

 
 

 
 
ค าน า  2 
ตอนที่  1 บทน า 6 
 ความเป็นมา 
 วัตถุประสงค์  
 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผลที่คาดว่าจะที่ได้รับ 
 
ตอนที่  2 ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 9 
 ในสถานศึกษา สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 ส่วนที่ 1   การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด 12 
     1. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) โดย ป.ป.ส. 
                                   (ระดับปฐมวัย) 
    2. กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E. 
                                   (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6) 

   3. กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  
                         (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)  

     4. กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน (YC)  
  5. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกัน   
  

  ส่วนที่ 2   การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟื้นฟูนักเรียน 21 
   ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

1. การคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
    (กลุ่มผู้ใช้ กลุ่มผู้เสพ กลุ่มผู้ติด) 
2. การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูนักเรียน 
    ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
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  ส่วนที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบาย 25 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    1  กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

       2.  กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต  
       3.  กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 
    4.  โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)  

    5.  โครงการบ้านหลังเรียน 
 

ส่วนที่ 4    ปัญหา อุปสรรค ในขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข 36 
 ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

   

 
ตอนที่ 3 สรุปผลโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 39 
 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และแนวทางพัฒนาการด าเนินงานป้องกัน  

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

 
 
 
ภาคผนวก  46 
    ภาพกิจกรรม 
    ค าสั่ง 
    บรรณาธิการกิจ 
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 ตอนที่ 1 : บทน า 

 
ความเป็นมา 

 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2561-2580) คณะรัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งด าเนินการแก้ไข ซึ่งสอดคล้อง
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อกระทบต่อความมั่นคง) และ   
ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การสเริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  รัฐบาลจึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562  เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงาน  โดยให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปีให้สอดคล้องรองรับกับแผนยุทธยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ. 2558-2562 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ  โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้บูรณาการ
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.)   ในการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ เกิดจากภัยและการใช้ยาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสร้างสร้าง
ภูมิคุ้มกันตามบริบทให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  ได้มีองค์ความรู้  และเกิดความเข้าใจเพ่ือสามารถจ าแนก 
วิเคราะห์ความส าคัญ รวมโทษและพิษภัยของยาเสพติด  โดยการจัดกิจกรรมหลัก และกิจกรรมทางเลือกให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง   และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มอบหมายให้ส านักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จัด
โครงการและกิจกรรมให้นักเรียน ครู เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วม โดยการด าเนินงาน  7  ด้าน ได้แก่  
  1. การด าเนินการตามนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) และ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 
  2. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
   3. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
   4. การเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
  5. การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มค้า) 
  6. โครงการ TO BE NUMBER  ONE 
  7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด (เหล้า/บุหรี่) 
 

 ดังนั้น เพ่ือส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนที่ให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สู งสุดต่อทางราชการ  ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) จึงได้บูรณาการร่วมกับส านักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินโครงการเร่งรัด  ก ากับ  ติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อน  
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพ่ือด าเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือด าเนินโครงการเร่งรัด  ก ากับ  ติดตามด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          
ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 2. เพ่ือรายงานผลรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด         
ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ให้กับ
ผู้บังคับบัญชา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง  พัฒนา  และวางแผนเพ่ือขับเคลื่อน
ในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป 
 

ขอบเขตการด าเนินงาน 
 1. เนื้อหา 
  โครงการเร่งรัด  ก ากับ  ติดตามด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก 
  1.1 กิจกรรมการเร่งรัด ก ากับ ติดตาม  ประกอบด้วย 
   1) การเร่งรัด ก ากับ ติดตามผลการขับเคลื่อนและการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  จ านวน  225  เขต  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e– MES) เป็นรายไตรมาส 
   2) การเร่งรัด ก ากับ ติดตามผลการขับเคลื่อนและการด าเนินงาน โดยการลงพ้ืนที่เป้าหมาย      
เชิงประจักษ์ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา แบ่งเป็นการลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์กรณีเฉพาะกิจ 
จ านวน 19  เขต  และการลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์แบบสุ่ม  4  ภูมิภาค  จ านวน  42 เขต  จ านวน  42  โรงเรียน 
  1.2 กิจกรรมการสรุปและรายงานผล ประกอบด้วย 
   1) การถอดประสบการณ์การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ในสถานศึกษา  โดยผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา 
   2) การสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยใช้
ฐานข้อมูลจากการรายงานผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e– MES) เป็นรายไตรมาส  การลงพ้ืนที่ เป้าหมาย          
เชิงประจักษท์ั้ง 2 กรณ ี และการถอดประสบการณโ์ดยผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา 

 2 กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 
  2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  225  เขต   
  2.2  โรงเรียน  29,758  แห่ง   

 3. ระยะเวลา  ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การรวบรวมข้อมูลจากการรายงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  225  เขต จากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  เป็นรายไตรมาส โดยส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
ผู้พัฒนาระบบ 
 2. การรวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์เพ่ือเร่งรัด ก ากับ ติดตามผลการขับเคลื่อนและ     
การด าเนินงาน ทั้งการลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์กรณีเฉพาะกิจ และการลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์แบบสุ่ม 4 ภูมิภาค  
 ทั้งนี้  การรวบรวมข้อมูลทั้ง  2 รายการ  ได้ใช้เครื่องมือในการเร่งรัด ก ากับ ติดตามผลเกี่ยวกับ
วิธีการและผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้    

 ส่วนที่ 1  การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด 
 ส่วนที่ 2  การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูนักเรียนที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด   
  ส่วนที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย 
  1  กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
     2.  กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต  
   3.  กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 
  4.  โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)  
  5.  โครงการบ้านหลังเรียน 

ส่วนที่ 4    ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 ส่วนที่ 5  แนวทางพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 

ผลที่คาดว่าจะที่ได้รับ 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และสถานศึกษาสามารถด าเนินงาน
ตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขื้นฐาน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้รับการรายงานผล         
การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา และ
วางแผนเพ่ือด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 
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ตอนที่ 2 
 
 

ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย  2  กิจกรรมหลัก  คือ 1) กิจกรรมการเร่งรัด ก ากับ ติดตาม  ประกอบด้วย       
การเร่งรัด ก ากับ ติดตามผลการขับเคลื่อนและการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต  
โดยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e– MES)  เป็นรายไตรมาส ซึ่งส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้พัฒนาระบบ  และการเร่งรัด ก ากับ ติดตามผลการขับเคลื่อนและการด าเนินงาน โดยการลงพ้ืนที่
เป้าหมายเชิงประจักษ์  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  แบ่งเป็นการการลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์    
กรณีเฉพาะกิจ จ านวน 19  เขต และการลงพ้ืนที่แบบสุ่ม  4  ภูมิภาค จ านวน 42 เขต  จ านวน  42  โรงเรียน และ 
2) กิจกรรมการสรุปและรายงานผล ประกอบด้วย การถอดประสบการณ์การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้แทนสถานศึกษา  และการสรุป
รายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการสรุปและรายงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย 1) การรวบรวมข้อมูลจากการรายงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต 
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  เป็นรายไตรมาส  และ 2) การรวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์    
ในการเร่งรัด ก ากับ ติดตามผลการขับเคลื่อนและการด าเนินงานทั้งการลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์กรณีเฉพาะกิจ และ
การลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์แบบสุ่ม 4  ภูมิภาค ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลทั้ง  2  รายการ ได้ใช้เครื่องมือในการติดตาม
เกี่ยวกับวิธีการและผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้  1) การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด  
2) การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด          
3) กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย  กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  กิจกรรม    
ค่ายทักษะชีวิต กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  TO BE NUMBER ONE โครงการต ารวจประสานโรงเรียน       
(1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) และ โครงการบ้านหลังเรียน  4)  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในขับเคลื่อน     
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และ 5)  แนวทางพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด            
ในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สรุปและรายงานผลการขับเคลื่อน
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากการรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) รายไตรมาส และ
จากการลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์ในการเร่งรัด ก ากับ ติดตามผลการขับเคลื่อนและด าเนินงาน ทั้งกรณีเฉพาะกิจ และ  
การลงพ้ืนที่เชิงประจักษแ์บบสุ่ม 4  ภูมิภาค ได้ดังนี ้
 1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวนทั้งหมด 225 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  จ านวน  183  เขต  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน  42  เขต  มีส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผลจ านวนทั้งหมด  200  เขต   คิดเป็นร้อยละ 88.88  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน  164 เขต  คิดเป็นร้อยละ 89.61   และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน  36 เขต  คิดเป็นร้อยละ  85.71  และ ไม่รายงานผลจ านวนทั้งหมด 25  เขต  คิดเป็นร้อย
ละ 11.11  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 19 เขต  คิดเป็นร้อยละ  10.38  และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา จ านวน  6  เขต  คิดเป็นร้อยละ  14.28  ดังตาราง   
  

 

 
ภูมิภาค 

จ านวนเขตท้ังหมด 
 (เขต) 

จ านวนเขตท่ีรายงาน  
(เขต) 

จ านวนเขตท่ีไม่รายงาน 
(เขต) 

 
หมายเหตุ** 

สพป. สพม. รวม สพป. สพม. รวม สพป. สพม. รวม 
เหนือ 44 9 53 40 7 47 4 2 6 1) การรายงานเป็นไป 

ตามโครงการเร่งด่วน
เฉพาะกิจ จึงก าหนด 
ให้เปิดระบบรายงาน 
ตั้งแต่วันท่ี 10 
มกราคม  – 30  
กันยายน  2562 

ใต้ 30 6 36 26 6 32 4 0 4 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 61 15 76 53 14 67 8 1 9 

กลางและ กทม. 48 12 60 45 9 54 3 3 6 

รวม 183 42 225 164 36 200 19 6 25 2) สพท.ที่ไมร่ายงาน
แจ้งให้เร่งด าเนินการ
เป็นระยะๆ แล้ว 
**ฉก.ชน.รับด าเนนิการ 

ร้อยละ 100 100 100 89.61 85.71 88.88 10.38 14.28 11.11 
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 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด  การดูแล
ช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู  ตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และโดยการขับเคลื่อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยผ่านการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  จากข้อมูลจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน
ทั้งหมด  29,758  โรง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 27,400  โรง  และสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน  2,358  โรง  รายงานผลการด าเนินงาน จ านวนทั้งหมด  
26,755  โรง  คิดเป็นร้อยละ 89.90  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 24,861 โรง  
คิดเป็นร้อยละ 90.73  และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 1,894 โรง  คิดเป็นร้อยละ 
77.05  ดังตาราง   
 

จ านวนโรงเรียนทั้งหมด  (โรง) จ านวนโรงเรียนที่รายงาน  (โรง) 
 

หมายเหตุ 
สพป. สพม. รวม สพป. สพม. รวม 

27,400 2,358 29758 24,861 1,894 26,755  

100 100 100 90.73 77.05 89.90 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลจ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด จำกระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ สพฐ. (EMIS.)   

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด การดูแล
ช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู  ตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และโดยการขับเคลื่อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยผ่านการ
ด าเนินงานของโรงเรียนสู่การน านักเรียนเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น  จากข้อมูลนักเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวนทั้งหมด 6,607,511 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 4,486,752  คน และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 
2,120,749 คน รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมของนักเรียน  จ านวนทั้งหมด 5,854,331  คน   
คิดเป็นร้อยละ 88.60  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 4,077,527  คน คิดเป็นร้อยละ 
92.88 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 1,776,804  คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 
ดังตาราง   
 

 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด (คน) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม (คน) หมายเหตุ 

สพป. สพม. รวม สพป. สพม. รวม 

4,486,752  2,120,749 6,607,511 4,077,527 1,776,804 5,854,331 
 

จ ำนวนนักเรียน สพป.  
(รวมขยำยโอกำสแลว้) 100 100 100 92.88 83.78 88.60 

หมายเหตุ : ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนทั้งหมดจำกระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล สพฐ. (DMC)  เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 
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 4. ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ส่วนที่  1  การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด 
  การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนของทุกๆ สถานศึกษา ได้ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงขับเคลื่อนโดยส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาน าสู่การปฏิบัติด าเนินงานภายใต้บริบท ความจ าเป็นและเหมาะสม โดยมี
กิจกรรม  ดังนี้  

  1.1 กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) ระดับปฐมวัย   

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 

เชิงคุณภาพ 
   1. ครูระดับปฐมวัยได้รับการอบรมอย่างน้อย 1 คน/โรงเรียน/ปี  
   2. ครูระดับปฐมวัยที่ผ่านการอบรมมีความรู้และทักษะการใช้สื่อพัฒนาทักษะทางสมอง EF  
   3. ครูระดับปฐมวัยมีการบูรณาการการจัดกิจกรรม EF กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   4. เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทางสมอง จากการที่ครูได้น าสื่อ EF มาใช้ในการจัดการเรียน     
การสอนในชั้นเรียน 

วิธีการด าเนินงาน 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการประสานงานจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพ่ืออบรมพัฒนาครูด้านทักษะทางสมอง Executive Function (EF) 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานโรงเรียนในสังกัดให้ส่งครูระดับปฐมวัย โรงละ 1 คน   
เข้ารับการอบรมครูด้านทักษะทางสมอง Executive Function (EF) 
 3. ครูที่ได้รับการอบรมน ามาขยายผลให้กับครูระดับปฐมวัยทุกคนในโรงเรียน 
 4. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ประสานงานส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน เพ่ือแจกสื่อพัฒนาทักษะทางสมอง EF เพ่ือให้ครูระดับปฐมวัยน าสื่อฯ ไปใช้ใน  
การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 

 
 
สพท. 

 

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) โดย ป.ป.ส 
 

หมายเหตุ 

จ านวน
โรงเรียน 
(โรง) 

จ านวนนักเรียน 
ที่ได้รับการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกนัผ่านกจิกรรม

ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) 
(คน) 

จ านวนครู 
ที่ได้รับการอบรมเพ่ือ

ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) 
โดย ป.ป.ส 

(คน) 

จ านวนครูที่ได้รับการอบรม 
จากการขยายผลการอบรม

เพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง (EF) 
ของ ป.ป.ส  

โดย สพท. (คน) 

มีสถำนศึกษำ 
ระดับมัธยมศึกษำ 
ที่จัดกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย – 
มัธยมศึกษำ ด้วย  

สพป. 20,725 702,335 31,641 15,369 
สพม. 1 257 1 1 
รวม 20,726 702,592 31,642 15,370 
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 5. คณะกรรมการนิเทศติดตามระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตามการใช้สื่อพัฒนา
ทักษะทางสมอง EF  โดยระดับโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ  และครูวัดและประเมินผลติดตามการใช้สื่อฯ 
ของครูผู้สอน 
  6. สรุป และรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส.  (NISPA) 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  1. การประสานงานระดับนโยบายระหว่างหน่วยงานหลักไม่ชัดเจน ท าให้การขับเคลื่อนไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ โดย ส านักงาน ป.ป.ส. จังหวัดบางแห่ง ประสานงานผ่านศึกษาธิการจังหวัด โดยไม่ได้แจ้งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดรับทราบข้อมูลการจัดการอบรม ท าให้ ไม่ทราบรายชื่อครูที่ได้เข้ารับ
การอบรม ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามผลการใช้สื่อ EF ของครูที่เข้ารับการอบรมได้      
  2. สื่อที่ได้รับแจกไม่เพียงพอ ช ารุดง่าย และไม่มีการน ามาทดแทน  และแนวทางการน าสื่อไปใช้
ในการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจน สพฐ.ยังไม่มีแนวทางหรือนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดน าสื่อ EF ไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน 
  3. การส่งเสริมและพัฒนาครูขาดความต่อเนื่อง และครูระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาไม่ครบทุกคน  
และครูปฐมวัยที่ผ่านอบรมบางคนยังไม่สามารถน ามาขยายผลไปยังครูคนอ่ืนๆ ได้ 
  4.  มีการเปลี่ยน/โยก/ย้าย/ลาออก/เกษียณ จึงท าให้ครูผู้สอนขาดความต่อเนื่องในการจัด      
การเรียนการสอน 
  5. ไม่มีรูปแบบหรือแนวทางในการวัดและประเมินผลนักเรียนให้กับโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

  1. ควรมีการประสานงาน และร่วมกันวางแผนการพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง 
Executive Function (EF) ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ ให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  2. ควรมีการบูรณาการสื่อ EF กับหลักสูตรสถานศึกษาหรือกิจกรรมของนักเรียน     
ชั้นปฐมวัยตามบริบทของโรงเรียน      
  3. ควรพัฒนาสื่อให้ทันสมัย เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดท าสื่อไว้ที่ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือส ารองไว้ทดแทนกรณีที่สื่อช ารุด   
  4. ควรให้ผู้รับผิดชอบของ สพป. มีส่วนร่วม และได้รับการพัฒนา เพ่ือให้สามารถประสานงาน 
และติดตามการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดสรรงบประมาณในการนิเทศ ติดตาม วิธีการและผลการ
ด าเนินงานเพื่อการพัฒนาต่อยอด 
  5. ควรมีรูปแบบหรือแนวทางในการวัดและประเมินผลนักเรียนให้กับโรงเรียน 
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   1.2  กิจกรรมการเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E. 
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6) 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือจากต ารวจภูธรในพ้ืนที่และต ารวจตระเวน
ชายแดนสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 2. โรงเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ในเรื่องยาเสพติด กฎหมายเบื้องต้น วินัยจราจร ฯลฯ 
 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและทักษาการป้องกันตนเองจากยาเสพติดมาก
ยิ่งขึ้น   
 4. นักเรียนมีความภูมิใจที่ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตร ครู D.A.R.E  
  5. นักเรียนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E.    

วิธีการด าเนินงาน  

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ประสานขอความร่วมมืองานจากจากสถานีต ารวจในพ้ืนที่  
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา  
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาติดตามการปฏิบัติงานของครู D.A.R.E.  
  4. ครู D.A.R.E ประสานงานไปยังโรงเรียนเพื่อเข้าจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
  5. โรงเรียนวางแผนร่วมกับครู D.A.R.E จัดตารางเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
  6. โรงเรียนรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. (NISPA) 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
    1. การประสานงานระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงผู้ปฏิบัติเพ่ือการขับเคลื่อนใน  
การด าเนินงานไม่ชัดเจน ท าให้โรงเรียนบางโรงยังไม่มีครู D.A.R.E. เข้าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบางแห่งไม่ได้รับข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูล เชิงคุณภาพจาก
โรงเรียน ท าให้ไม่มีข้อมูลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
    3. จ านวนของครู D.A.R.E. มีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน  อาจท าให้การมาจัด
กิจกรรมให้กับโรงเรียนขาดความต่อเนื่อง 
    4. โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลยังไม่ได้รับการดูแลจากครูต ารวจ D.A.R.E เนื่องจากมีข้อจ ากัดใน
เดินทาง โดยค่าเดินทางของครูต ารวจ D.A.R.E. จะอยู่ในค่าตอบแทนรายเดือน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทาง 
 
 
 
 

 

สพท. 
การเสริมสร้างภูมิคุม้กันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E. (ระดับชั้น ป.5-ป.6) หมายเหตุ 

จ านวนโรงเรียน  (โรง) จ านวนนักเรียน (คน) มีสถานศกึษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
ที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย – มัธยมศึกษา 

สพป. 12,678 542,950 
สพม. 3 544 
รวม 12,681 543,494 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

  1. สพฐ.ควรประสานส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดสรรอัตราครู D.A.R.E เพ่ิมข้ึนและทดแทนอัตรา
ที่ขาดหายไป 
  2. โรงเรียนขนาดเล็กควรรวมกลุ่มโรงเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างโอกาสให้นักเรียน 
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรครู D.A.R.E.   
  3. โรงเรียนควรให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับครู D.A.R.E ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม 
 
 

            
 
 1.3. กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสรา้งภูมิคุ้มกัน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
 

 

เชิงคุณภาพ 
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรม
การสร้างความรู้  การรณรงค์ในกิจกรรมทางการศึกษา  การบูรณาการสาระการเรียนรู้  และการใช้หลักคุณธรรม  
จริยธรรม  รวมทั้งการจัดค่ายทักษะชีวิต  เพ่ือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่โรงเรียนตามบริบท  พื้นที่  ความเหมาะสม 
เป็นต้น 

 
 

สพท. 

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดจากกิจกรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัผ่านการรณรงค์ 
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ/ แนวปฏิบัต ิ

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัผ่าน 
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนั 
ผ่านการใช้หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

จ านวนโรงเรียน 
(โรง) 

จ านวนนักเรียน  
(คน) 

จ านวนโรงเรียน 
(โรง) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนโรงเรียน 
(โรง) 

จ านวนนักเรียน 
 (คน) 

สพป. 11,598 1,364,026 10,660 1,250,540 10,701 1,267,405 
สพม. 1,828 951,115 1,774 1,018,193 1,769 892,697 
รวม 13,426 2,315,141 12,434 2,268,733 12,470 2,160,102 
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  2.  โรงเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามนโยบายของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและตามความต้องการของโรงเรียน เช่น การเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด การบูรณาการ
ร่วมกับสาระการเรียนรู้  ค่ายพุทธบุตร กิจกรรมการละหมาด กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ 
  3. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ/ ปฏิทินการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม  และมีการสร้างภาคี
เครือข่ายร่วมกับหน่วยงานในพ้ืน ได้แก่ ต ารวจ ทหาร สาธารณสุข โรงพยาบาล ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ฯลฯ  เพ่ือ
การร่วมมือในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน   
   4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีทักษะชีวิต มีทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ยาเสพติด      
  5. นักเรียนมีทักษะความสามารถด้านต่างๆ ตามที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้เพ่ิมมากขึ้นและรู้จั ก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

วิธีการด าเนินงาน 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และด าเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดย ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน/ ขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้องค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน แจ้งเวียน
และประสานให้โรงเรียนด าเนินโครงการ/ กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ก ากับ ติดตามการด าเนิน
โครงการ/ กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน แจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานทั้งในระบบ
สารสนเทศยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. (NISPA) และรายงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานในภาพความส าเร็จระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. โรงเรียนรับนโยบายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน/ ขับเคลื่อนการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของโรงเรียน สร้างภาคีเครือข่ายสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรม  
ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. (NISPA) และรายงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สรุป รายงานผลการด าเนินงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 1. การประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร ไม่ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
บางท้องที่ผู้น าชุมชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
 2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบหลักมีภาระงานมาก รวมทั้งมี          
การปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย จึงขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ไม่มีกฎหมายคุ้มครองเกี่ยว กับ           
การด าเนินงานด้านยาเสพติดที่ชัดเจน  ท าให้บางแห่งไม่สามารถด าเนินการได้ไม่เต็มที ่
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบางแห่ง  ยังไม่ตระหนักและยังความรู้
ความเข้าใจ  ในกระบวนการ  รวมทั้งไม่มีเครือยข่ายในแต่ละภาคส่วนในการร่วมงานกัน 
 5. บางโรงเรียนขาดร่องรอยหลักฐานในแผนการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้  
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
 1. สพฐ. ควรมีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกัน
บูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และโรงเรียน 
  2. สพฐ. ควรให้อิสระในการก าหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมบูรณาการ      
ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามสภาพปัญหาและบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และโรงเรียน 
 3. ควรมีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง  รวมทั้งการสร้างขัวญ  ก าลังใจผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด   
 4. สพฐ. ควรมีการเน้นย้ านโยบาย  และแนวทางใรการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งการรณรงค์เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวปฏิบัติให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 5.  ควรมีระบบการก ากับ ติดตามให้ครอบคลุม ต่อเนื่อง ตั้งแต่ผู้รับผิดชอบโครงการของ สพฐ.  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และโรงเรียน  ให้เกิดความเชื่อมโยงกันและต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการบูรณาการ
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดกับการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงงาน เช่น ค่ายคุณธรรม อบรมนักเรียนแกนน าต้านภัยยาเสพติด  ใช้กิจกรรมวิถีพุทธ 
ค่ายพุทธบุตร เช่น เด็กท าสมาธิก่อนเข้าเรียน สุขศึกษา แนะแนว สังคมศึกษา บูรณาการเก่ียวกับยาเสพติด  
 
 1.4. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือน (YC) 
 

ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

 
รายช่ือกิจกรรม : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
 พ่ีสอนน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อน  จิตอาสา  ค่ายคุณธรรม  สภานักเรียน  แนะแนว  การให้ค าปรึกษา-
ดูแลเพ่ือนในห้องเรียน  buddy  จับคู่เพ่ือนสอนเพ่ือน  กระบวนการลูกเสือแทรกเนื้อหาทักษะชีวิต  คลินิกเสมา
รักษ์  การอ่าน/เขียน  สอนการบ้าน  สภานักเรียน TO BE NUMBER ONE  เวรประจ าวัน  พ่ีช่วยน้อง  สภา
นักเรียนสอดส่องดูแลป้องกัน  กีฬาเพ่ือมิตรภาพ  การเรียนรู้ร่วมกัน  กิจกรรมงานฝีมือ  ตู้แดงเสมารักษ์  
ห้องเรียนสีขาว  การบันทึกผลการให้ค าปรึกษาและการส่งต่อ  นักเรียน YC  การประสานสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับบ้าน ชุมชน ผู้น าชุมชน" และ การเยี่ยมบ้าน  เป็นต้น 

 
 
 
สพท. 

                                      กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (YC) 
จ านวนโรงเรียน 

ที่มีการด าเนินการ 
เกี่ยวกับกิจกรรม 
เพื่อนช่วยเพื่อน 

(โรง) 

จ านวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  (YC) 

 
หมายเหตุ 

 

ระดับชั้น 

ป.1 - ป.6 
(คน) 

ม.1 - ม.3 
(คน) 

ม.4 - ม.6 
(คน) 

รายชื่อกิจกรรม
ที่ด าเนินการ 
ระบุด้านล่าง สพป. 6,751 1,282,527 151,921 3,919 

สพม. 1,250 0 424,815 133,310 
รวม 8,001 1,282,527 576,736 137,229 
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รายช่ือกิจกรรม :  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 เพ่ือนที่ปรึกษาให้กับเพ่ือน  เพ่ือนช่วยเพ่ือน  ห้องเรียนสีขาว  สภานักเรียน มุมพบเพ่ือน 
โครงการ YC-แนะแนวทางช่วยเหลือ  TO BE NUMBER ONE  การบันทึกผลการให้ค าปรึกษาและการส่งต่อ  ผู้น า
เยาวชน การประสานงานเครือข่าย การพัฒนางานของนักเรียน YC  คุณธรรมดีมีสุข  จัดอบรมนักเรียนเพ่ือน      
ที่ปรึกษา  สร้างเครือข่ายเพ่ือนช่วยเพ่ือน  YC สัญจร  สัมพันธ์ชุมชน  กลุ่มเพ่ือนที่ปรึกษา เพ่ือนช่วยสอนหนังสือ   
ติวข้อสอบ  เป็นต้น 
 

เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน YC จะท าให้นักเรียนมีเพ่ือนที่ปรึกษา  สามารถ 
ให้ค าแนะน า และมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
 2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน YC 
 3. โรงเรียนสามารถรับรู้และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
 4. นักเรียน YC ช่วยแบ่งเบาภาระงาน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูได้  ร่วมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างทักษะ  ประสบการณ์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  และผู้อื่น 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสาน และแจ้งแนวทางให้โรงเรียนในสังกัดทราบและ
ด าเนินการ  สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการและ
ก าหนดให้โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส.(NISPA) และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรุป เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการกิจกรรม
เพ่ือนช่วยเพื่อน YC  จัดการอบรมนักเรียนแกนน า YC  นักเรียนแกนน า YC ขยายผลไปสู่ห้องเรียน  แกนน า นิเทศ
และติดตามการท างานหน้าที่ของ YC  และ  จัดกิจกรรมการประกวด YC ในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เป็นต้น 
 3. โรงเรียนรับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยมี
ข้อมูลสารสนเทศในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน YC  สนับสนุนการด าเนินโครงการ / กิจกรรมของ
นักเรียน โดยมีการก ากับ  ติดตาม  และสร้างขวัญ  ก าลังใจ  เพ่ือสามารถรับรู้และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้
อย่างทั่วถึง จากนั้นรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. (NISPA) และ
รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขาดความต่อเนื่องและความชัดเจนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
เพ่ือนช่วยเพื่อน YC จากต้นสังกัด  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบบ่อยครั้งท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
 3. โรงเรียนบางแห่งไม่มีนักเรียนแกนน า YC  จึงไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 
 4. ครูบางส่วนขำดควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน YC อย่ำงแท้จริง  ท ำให้
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหรือเป็นที่ปรึกษำให้กับนักเรียนได ้
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
  1. สพฐ. ควรมีการสร้างความรู้  ความเข้าใจ และ/หรือ ซักซ้อมในเรื่องกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน YC 
ให้เป็นปัจจุบัน  สม่ าเสมอ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
  2. สพฐ. ควรจัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน YC ให้กับผู้รับผิดชอบ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และครูแกนน า YC ให้กับโรงเรียน 
  3. สพฐง ควรจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขยายผลการอบรมให้กับ
โรงเรียนในสังกัด 
 

            
 

 1.5 กิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด  

ผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 

 
สพท. 

 

จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
(คน) 

 

 
กิจกรรมอื่นๆ ทีใ่ช้ในการสร้างภมูิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ๆ  

อนุบาล ม.1 - ม.3  

สพป. 442,050 1,053,025 ระดับอนุบาล   ชุดไม้บล๊อก/ชุดปัน้แป้งโด  รณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ  กีฬาและ
นันทนาการ  ดนตรี กิจกรรมห้องเรียน    ปลอดบุหรี่   โรงเรียนสีขาว   ศิลปะ  หนังสือ
นิทาน เกมส์ เกมส์  เสริมทักษะสมอง การใช้สื่อต่าง ๆ  ความรู้เรื่องยาเสพตดิหน้าเสาธง 
บทบาทสมมตุิ  กิจกรรมรักษ์การอ่านพี่สอนน้อง ทูตน้อยต้านยาเสพติด  ของเล่นเสริม
ทักษะ ฯลฯ 
 

ระดับ ม.1-ม.3  ฝึกอาชีพ/กีฬานนัทนาการ ห้องเรียนสีขาว  โรงเรยีนสีขาว จิตอาสา 
ค่ายคุณธรรม  บ าเพ็ญประโยชน์   สภานักเรียน  รณรงค์ต่อตา้นยาเสพติดในวันส าคัญ
ต่างๆ  อบรมป้องกันยาเสพติด  ชุมนุมลูกเสือ  กิจกรรมครอบครัว  เลิกเหล้าเข้าพรรษา  
จิตศึกษา ดนตรี/ศลิปะ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครูพระ จดัป้ายนิเทศ เสียงตามสาย 
เยี่ยมบ้านนักเรียน ฯลฯ 
 

สพม. อนุบาล ม.1 - ม.6 ระดับ ม. 4 – 6  การให้ความรู้หน้าเสาธง  บ าเพ็ญประโยชน์  จิตอาสา  กีฬา  ฝึกอาชีพ 
รณรงค์ต่อต้าน สิ่งเสพตดิในวันส าคัญต่างๆ  ค่ายคุณธรรม  สภานักเรียน ห้องเรียนสีขาว 
โรงเรียนสีขาว  TO BE NUMBER ONE  ดนตรี  แนะแนว ฯลฯ 
 

  
257 

 
782,582 

รวม 442,050 1,835,607  
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เชิงคุณภาพ 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
สร้างภูมิคุ้มกันฯ ที่สามารถเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง
และพัฒนาต่อยอดโครงการ/ กิจกรรม  
 2. โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนโครงการ/ กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันฯ ตามแนวทางของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
 3. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติด และมีทักษะชีวิต  และทักษะความสามารถด้านต่าง 
เช่น ทักษะด้านกีฬา ดนตรี อาชีพ ฯลฯ รวมทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม  
 

วิธีด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด าเนินการตามขั้นตอน โดยประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน/ ขับเคลื่อนการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  แจ้งเวียนและประสานให้โรงเรียนด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนของเขตพ้ืนที่  แจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานทั้งในระบบ
สารสนเทศยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. (NISPA) และรายงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
 2. โรงเรียนรับนโยบายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติการ / จัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการด านินงานตามนโยบายสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา
ยาเสพติด  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  สรุป รายงานผลการด าเนินงาน  และรายงานผลการด าเนินงานทั้งใน
ระบบสารสนเทศยาเสพติดของส านักงาน  ป.ป.ส.  (NISPA) และรายงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  รวมทั้งขาดการสร้างเครือข่าย
ร่วมด าเนินงานในบางพ้ืนที่ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักบ่อย จึงท าให้
ผู้ที่มาทดแทนขาดความรู้  ความเข้าใจในการด าเนินงานตามนโยบาย และไม่ต่อเนื่อง 
 3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมบางโครงการ/ กิจกรรมที่มีการ
สั่งการระหว่างปีหรือปลายปีงบประมาณ  
  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
 1. สพฐ. ควรมีแผน/ ปฏิทินการขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง 
  2. สพฐ. ควรให้อิสระในการก าหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมบูรณาการใน
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามสภาพปัญหาและบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. สพฐ. ควรมีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง  รวมทั้งการสร้างขวัญ ก าลังใจ
ผู้บริหาร ครุและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  
  4. สพฐ. ควรมีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
  5. การสร้างเครือข่ายการด าเนินงานโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้น าศาสนาในท้องถิ่น 
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สถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมที่ได้ผลตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และสามารถเป็นแบบอย่างได้ ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เช่น   

1. โรงเรียนวังโป่งศึกษา  สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)  “โครงการเครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน" 
2. โรงเรียนวัดปากน้ า    สพป.สุโขทัย เขต 2     “การจัดการเรียนรู้ดนตรี สู่สถานศึกษาสีขาว”    
3. โรงเรียนบ้านบางกรัก สพป.พังงา “การท าบันทึกข้อตกลง MOU กับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม” 

 

 
 

 
 

 
ส่วนที่ 2  การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูนักเรียน ที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 2.1 การคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด) 
 2.2 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟื้นฟูนักเรียน ที่เข้าไป 
                          เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

แนวทางด าเนินการดูแลช่วยเหลือ 

 1. กำรดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด อยู่ระหว่างได้รับ
การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังมาเรียนตามปกติ 
 2. กำรดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด อยู่ระหว่างการ
บ าบัดและฟื้นฟูในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืน และยังมาเรียนตามปกติ 
 3. การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกพักการเรียนและ
ส่งต่อไบ าบัดรักษาและฟื้นฟูในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืน 
 4. การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ออกจากโรงเรียน
กลางคัน 
 5. การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดย้ายโรงเรียน 
 6. การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด สามารถกลับมา
เรียนตามปกติ 
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 7. กิจกรรมแนวทางอ่ืน ๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 

7.1 การคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด) 
 

 

7.2 (1) การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟื้นฟูนักเรียน ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 

 
7.2 (2) การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟื้นฟูนักเรียน ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
 

 

หมายเหตุ :   
 1. กิจกรรมแนวทางอ่ืนๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  เช่น 
การใช้จิตสังคมบ าบัดในโรงเรียน  การท ากิจกรรมในชั่วโมงสร้างสรรค์  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ค่ายทักษะชีวิต กิจกรรมทักษะอาชีพ  กิจกรรมอาสา การป้องกันและเฝ้าระวังติดตามให้
ค าปรึกษา เฝ้าระวังพฤติกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา การให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา และประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นทีม่าให้การช่วยเหลือ เยี่ยมบ้านลงพ้ืนที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  

 
สพท. 

การจัดกลุ่มพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 
ผู้ใช้ (คน) ผู้เสพ (คน) ผู้ติด (คน) 

สพป. 342 192 32 
สพม. 1,000 492 16 
รวม 1,342 684 48 

 
 
 

สพท. 

(1) จ านวนนักเรียน  
ท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
อยู่ระหว่างได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังมาเรียนตามปกติ  
(คน) 

(2) จ านวนนักเรียน  
ท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

อยู่ระหว่างการบ าบัดและฟ้ืนฟูในสถานพยาบาล
หรือหน่วยงานอื่น และยังมาเรียนตามปกติ 

 (คน) 

(3) จ านวนนักเรียน  
ท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ถูกพักการเรียนและส่งต่อไบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูในสถานพยาบาลหรือน่วยงานอื่น  

(คน) 

ป1.-ป.6  
(คน) 

ม.1-ม.3 
(คน) 

ม.4-ม.6 
(คน) 

ป1.-ป.6  
(คน) 

ม.1-ม.3 
(คน) 

ม.4-ม.6 
(คน) 

ป1.-ป.6  
(คน) 

ม.1-ม.3  
(คน) 

ม.4-ม.6 
(คน) 

สพป. 83 346 52 6 100 1 0 3 0 

สพม. 2 813 583 0 471 396 0 3 9 
รวม 85 1,159 635 6 571 397 0 6 9 

 
 
 
สพท. 

(4) จ านวนนกัเรียน  
ที่มีพฤตกิรรมเกีย่วข้องกบัยาเสพ

ตดิออกจากโรงเรียนกลางคนั 
(คน) 

(5) จ านวนนกัเรียน  
ที่มีพฤตกิรรมเกีย่วข้องกบั 

ยาเสพตดิยา้ยโรงเรียน  
(คน) 

(6) จ านวนนกัเรียน  
ที่มีพฤตกิรรมเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ
สามารถกลบัมาเรียนตามปกติ (คน) 

(7) **กิจกรรมแนวทางอื่นๆ 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

(คน) 
ป1.-ป.6 

(คน) 
ม.1-ม.3  

(คน) 
ม.4-ม.6  

(คน) 
ป1.-ป.
6 (คน) 

ม.1-ม.3  
(คน) 

ม.4-ม.6      
  (คน) 

ป1.-ป.6 
(คน) 

ม.1-ม.3  
(คน) 

ม.4-ม.6  
(คน) 

ป1.-ป.6 
(คน) 

ม.1-ม.3  
(คน) 

ม.4-ม.6  
(คน) 

สพป. 0 5 0 0 1 0 11 124 1 13,846 1,813 52 

สพม. 0 6 12 0 4 1 0 313 137 0 133 116 
รวม 0 11 12 0 5 1 11 437 138 13,846 1,946 168 
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 2.  ข้อมูลจำกโรงเรียนเชื่อมโยงกับกำรรำยงำนในระบบ CATAS ของ สป. กระทรวงศึกษำธิกำร และ
โดยระบบได้เปิดให้มีกำรแก้ไขข้อมูลฯ ได้ตลอดเวลำ (ดังนั้นตัวเลขบางส่วนอาจจะมีการซ้ าซ้อนกันเนื่องจาก
ระบบยังไม่ตัดจนกว่าจะปิดระบบเมื่อสิ้นปีการศึกษา) 
เชิงคุณภาพ 
 1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จ าแนก
ตามประเภท สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน  
 2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่เห็น
ความส าคัญกับปัญหายาเสพติด และมีสามารถรู้แนวทางในการดูแลช่วยเหลือบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด  
 3. นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหา และนักเรียนกลุ่มเสพบางส่วน
เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ 
 4. นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีข้ึน เช่น การมีทัศนคติที่ดีขึ้น  รู้จักปฏิเสธ มีทักษะชีวิต 
มีความรับผิดชอบมากขึ้น ใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้น แต่มีบางส่วนไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนื่องจากขาดการติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง     
 

วิธีการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน ประสานสหวิทยาชีพ เพ่ือด าเนินการตรวจคัดกรอง
นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการคัดกรองนักเรียนตามแบบคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ ด้วยวิธีการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเพ่ือจ าแนกกลุ่มผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติด ประชุมท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง / นักเรียน กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดระดับอ าเภอ / จังหวัด   ส่งนักเรียนเข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู ณ โรงพยาบาลในพ้ืนที่  ติดตามผล
การบ าบัด รักษา ให้ค าปรึกษาและเยี่ยมบ้านสม่ าเสมอ  จัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้นักเรียน  สรุปและรวบรวม
ข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น และรายงานผลการตรวจคัดกรองในระบบ CATAS ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทุกโรง  เนื่องจากบุคลากรไม่

เพียงพอ 
2. ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน และชุดตรวจสารเสพติดไม่เพียงพอ และมีราคาสูง 
3. ผู้ปกครองบางส่วนยังไม่ยอมรับกับพฤติกรรมของบุตรหลาน  จึงไม่ให้ความร่วมมือในการดูแล 
4. นักเรียนกลุ่มเสพบางส่วนเข้าสู่กระบวนการการบ าบัดและรักษาแล้ว ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมได ้ เนื่องจากสมาชิกบางครอบครัวของนักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
5. ไม่มีระบบการติดตาม ประเมินผลเชิงลึกอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องของแต่ละโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
1. ควรท าการตรวจคัดกรองนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
2. ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ท าการช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง 
3. ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบนักเรียนกลุ่มที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดโดยตรงและท าการช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างจริงจัง 
4. ควรปรับวิธีจัดค่ายทักษะชีวิตให้มีความเข้มข้น และมีการติดตาม ประเมินผลเชิงลึกอย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



24 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมที่ได้ผลตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และสามารถเป็นแบบอย่างได้  
ในการการดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู นักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562สร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เช่น  
  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3 “โครงการดูแลช่วยเหลือ/
เพิ่มพูนความรู้สู่นักเรียนด้วยครูนักจิตวิทยา เพื่อป้องกันการติดยาเสพติด เหล้า บุหรี่ เพื่อลดปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียน” 
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ส่วนที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ 
            การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 3.1 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ :  1. แนวทาง สพฐ. ก าหนดไว้ 5  ข้อ  หมายถึง แนวทางในการจัดหลักสูตรกิจกรรมอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด 
 2. *กิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ได้แก่ วันส าคัญต่างๆ เช่น วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
งานวันกีฬา วันสถาปนาลูกเสือ รณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก จัดนิทรรศการ การประกวด    
ค าขวัญ กิจกรรมดนตรี  บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ , บ าเพ็ญประโยชน์ การวาดภาพ จิตอาสา การให้
ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด ค่ายลูกเสือ  เป็นต้น 
 3. **กิจกรรมร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ จัดบอร์ดให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าในการป้องกัน      
ยาเสพติดในสถานศึกษาจัดนิทรรศการวันส าคัญต่างๆ  รร.ปลอดบุหรี่  กีฬาและนันทนาการ ศิลปะ ดนตรี  
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมประกวดวาดภาพแต่งค าขวัญ ลูกเสือ  
จิตอาสา  โครงการห้องเรียนสีขาว บ้านหลังเรียน  เชาว์ปัญญา อาชีพพัฒนาบุคลิกภาพ บ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา
เดินรณรงค์และลูกเสือจราจร/คุณธรรม, ประกวดร้องเพลง, ประกวดวาดภาพ, กิจกรรมวันภาษาไทย, การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ค่ายรักษ์พงไพร ทักษะชีวิต TO BE NUMBER ONE  กิจกรรมทางสายใหม่ กลุ่มเพ่ือนที่ปรึกษาเพ่ือน (YC.) 

 
สพท. 

จ านวนโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   
(เฉพาะระดับชั้น ม.1 - ม.3) 

จ านวนโรงเรียน (โรง) จ านวนนักเรียน (คน) 
สพป. 6,136 110,262 
สพม. 1,714 161,604 

รวม 7,850 271,866 

 
 

สพท. 

จ านวนโรงเรียนและนักเรียนที่ด าเนินกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด (แนวทาง 5 ข้อ) 

การตรวจตราลาดตระเวน 
เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง 

การสอดส่องดูแล 
พฤติกรรมเสี่ยงของเพื่อน

นักเรียน 

แจ้งข้อมูลเบาะแส 
เกี่ยวกับยาเสพติด 

*กิจกรรมร่วมรณรงค์ 
ต่อต้านยาเสพติด 

**กิจกรรมร่วมจัด 
กิจกรรมสร้างสรรค ์

จ านวน
โรงเรียน  
(โรง) 

จ านวน
นักเรียน  
(คน) 

จ านวน
โรงเรียน  
(โรง) 

จ านวน
นักเรียน  
(คน) 

จ านวน
โรงเรียน  
(โรง) 

จ านวน 
นักเรียน  
(คน) 

จ านวน
โรงเรียน  
(โรง) 

จ านวนนักเรียน  
(คน) 

จ านวน
โรงเรียน  
(โรง) 

จ านวน
นักเรียน  
(คน) 

สพป. 6,438 153,571 7,688 284,002 4,186 207,489 14,828 1,524,906 11,871 1,271,558 
สพม. 1,418 196,951 1,460 249,953 1,037 158,306 1,796 771,751 1,531 793,415 
รวม 7,856 350,522 9,148 533,955 5,223 365,795 16,624 2,296,657 13,402 2,064,973 
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กิจกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายธรรมะ  
การบ าเพ็ญประโยน์สาธารณะ กิจกรรมฝึกอาชีพส่งเสริม  ทักษะการเรียนรู้ดูงานเรือนจ า  เป็นต้น 
 

เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งลูกเสือเข้าร่วมโครงการทุกโรง อย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 หมู่ละ 8 – 10 คน และผู้ก ากับ 1 คน 
 2. โรงเรียนมีหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของครู 
 3. นักเรียนที่ผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมีความรู้เรื่องยาเสพติดและมีภูมิคุ้มกันในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถเป็นแกนน าในการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 4. นักเรียนได้ที่ได้รับการขยายผลน าความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สามารถน ามาใช้ชีวิตประจ าวัน 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชุมวางแผนด าเนินงานโดยเชิญผู้บริหารโรงเรียนและครู
ผู้รับผิดชอบยาเสพติดเข้าร่วมประชุม  จัดท าโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเพ่ือรองรับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ด าเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนละ 8 – 10 คน และประสานวิทยากร สถานที่ด าเนินการ สรุปผลโครงการลูกเสือ 
ต้านภัยยาเสพติด  น าการอบรมไปขยายผล และติดตามผลการด าเนินกิจกรรมของลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และใน
บางเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมายให้กลุ่มโรงเรียน ด าเนินการจัดค่ายฯ และให้รายงานผลการจัดค่ายให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 2. โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนละ 1 หมู่     
(หมู่ละ 8-10 คน) เข้ารับการอบรมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  นักเรียนที่ผ่านการอบรมแล้วจะมาขยายผลการอบรม
สู่นักเรียนในโรงเรียนภายใต้บทบาทหน้าที่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยจัดตั้งคณะลูกเสือต่อต้านยาเสพติด        
ณ โรงเรียนของตนเอง ด าเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมเพ่ือตนเอง 2. กิจกรรมเพ่ือ
โรงเรียน 3. กิจกรรมเพ่ือครอบครัว ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยต้องลงไปปฏิบัติตามกิจกรรมที่ก าหนด และ    
ผู้ก ากับหน่วยลูกต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียนจะก ากับติดตามและประเมินผล จากนั้นรายงานผลการด าเนินงาน
ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. (NISPA)  และสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
1.  งบประมาณ และสถานที่ส าหรับจัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีไม่เพียงพอ  
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรม  โดยส่งเด็กกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการอบรม จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ไป
ขยายผลต่อได้  ท าให้การด าเนินงานตามหลักสูตรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

3.  บางโรงเรียนไม่ได้น าไปขยายผล ทั้งนี้ เนื่องมาจากขาดติดตาม ประเมินผลโครงการในแต่ละ
ระดับอย่างสม่ าเสมอ และจริงจัง 

4.  นักเรียนลูกเสือแกนน ามักมีกิจกรรมการอ่ืนๆ ที่ต้องปฏิบัติหลายอย่าง ท าให้การด าเนินการ
ตามกิจกรรมลูกเสือไม่ต่อเนื่อง 
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5.  บุคลากรครูที่รับผิดชอบหลักมีการเปลี่ยนงานท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  และ
บางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดอย่างลึกซ้ึง 

6.  ไม่มีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ เช่น สมุดบันทึกความดี    
ธงลูกเสือ  เครื่องหมายลูกเสือ(แบดจ์) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในการท ากิจกรรม 

7.  ในกรณีที่โรงเรียนด าเนินการจัดค่ายลูกเสือเอง พบว่าเนื้อหาการอบรมไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ของการจัดกิจกรรม เช่น จัดเป็นค่ายลูกเสือจราจร  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
1. สพท.ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และจัดสรรงบประมาณให้

โรงเรียนเป็นผู้จัดการอบรม  
2. ในกรณีที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ด าเนินการจัดค่ายเอง 

จ าเป็นต้องก าชับให้ด าเนินการจัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเป็นไปตามหลักสูตร และวัตถุประสงค์ 
3. ควรจัดอบรมวิทยากรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้ความรู้แก่ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมเพ่ือให้มี

ความรู้  และมีจ านวนเพียงพอต่อการขยายผลการจัดกิจกรรม 
4. ควรจัดสรรวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และเป็นการ

ด าเนินการตามหลักสูตรอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ 
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 3.2  กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต  
 

ผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 

 
เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนที่ผ่านค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  มีทักษะในการด าเนินชีวิต การตัดสินใจแก้ไขปัญหา   
คิดสร้างสรรค์ ทักษะในการจัดการอารมณ์  ความเครียด และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และ
สามารถน าความรู้และกิจกรรมต่างๆในค่ายไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 2. นักเรียนที่ผ่านกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต  สามารถน าประยุกต์กิจกรรมต่างๆ โดยโรงเรียน
สนับสนุน  และร่วมด าเนินการ  ได้แก่  ขยายผลสู่เพ่ือนในชั้นเรียน  นักเรียนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 
การท างานเป็นทีม/การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  เรียนรู้สัญญาณจราจร  CPR. การช่วยชีวิตเบื้องต้น  เป็นพลเมืองดี
ในสังคม  การส่งเสริมแสดงความกตัญญู  ลดเวลาเล่น เพ่ิมเวลาการเรียนรู้  การป้องกันภัยคุกคามจากยาเสพติด
และสื่อออนไลน์ การคิดบวก/เป้าหมายชีวิต  เป็นต้น 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชุมวางแผนการด าเนินงานจัดท าโครงการฯ เพ่ือรองรับ
งบประมาณตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  แจ้งให้โรงเรียนคัดกรองนักเรียน
ตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต  โดยมีกลุ่มเป้าหมายปีงบประมาณ ละ 100 คน ระยะเวลา 
การอบรม 3 วัน 2 คืน โดยใช้วิทยากรที่เขตฯ  เป็นผู้คัดเลือก เช่น ต ารวจ ปปส. หมอ พระภิกษุ  หรือคณะ 
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีติดตามและประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานผู้บังคับบัญชา 
 2. โรงเรียนส ารวจนักเรียน และส่งนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะ
ชีวิต และส่งครูผู้ดูแล โดยติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียนระหว่างด าเนินกิจกรรม  และเมื่อผ่านกิจกรรมค่ายทักษะ
ชีวิต โรงเรียนจะด าเนินการจัดกิจกรรมต่อยอดให้กับนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตให้ปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมจนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ จากนั้นรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดของ 
ส านักงาน ป.ป.ส. (NISPA) และรายงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 

 
 

สพท. 

จ านวนโรงเรียน และจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 

ชั้น ม.1-ม.3 ชั้น ม.4-ม.6 

จ านวนโรงเรียน  
(โรง) 

จ านวนนักเรียน 
 (คน) 

จ านวนโรงเรียน  
(โรง) 

จ านวนนักเรียน  
(คน) 

สพป. 4,020 38,973 14 379 
สพม. 1,049 117,259 946 123,057 
รวม 5,069 156,232 960 123,436 
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ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามีความแตกต่างกัน เช่น นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
นักเรียนปกติ  หรือ นักเรียนแกนน ากิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ไปขยายผลต่อได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ อีกท้ังกลุ่มเป้าหมายไม่ครบทุกโรงเรียน  เนื่องจากจ านวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณจ ากัด 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขาดวิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพ  และเชี่ยวชาญในการปลูกฝัง
ความคิดเชิงบวกท่ียั่งยืนให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  และงบประมาณไม่เพียงพอหากจะใช้คณะวิทยากรมืออาชีพ
และเชี่ยวชาญ  

3. โครงการขาดการติดตาม ประเมินผล และดูแลนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตอย่าง
ใกล้ชิด  สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง และไม่มีการติดตามผลในระยะยาว  เป็นเหตุให้นักเรียนกลับมาเจอสภาพแวดล้อมเดิม
ท าให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 

 4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อจัดค่ายทักษะชีวิตไม่เพียงพอ ส าหรับนักเรียนจ านวน 100 คน 
ระยะเวลา (3 วัน   2 คืน)  ซึ่งบางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงบริหารจัดการปรับหลักสูตรด้วยการลด
ระยะเวลาลง  แต่ขยายช่วงเวลาท ากิจกรรมระหว่างวันมากขึ้น  ท าให้นักเรียนต้องเคร่งเครียดในการเรียนเรียนรู้ 
และปฏิบัติกิจกรรม  อาจท าให้ไม่เกิดผลตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา  
1. สพฐ. ควรมีแนวทางด าเนินโครงการที่ชัดเจน  และควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ

ผู้รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ  ประกอบกับต้องมีแนวทาง และ/ หรือคณะในการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องด้วย เพ่ือประโยชน์ของการจัดค่ายทักษะชีวิตที่ตรงตามวัตถุประสงค์
โดยแท้จริง 

2. สพฐ. ควรมีการจัดตั้งหน่วยจัด และมีหลักสูตรผู้จัดการค่ายและวิทยากรอย่างเข้มข้นส าหรับ
ฝึกอบรมและพัฒนาวิทยากรในระดับ สพท /ระดับ Cluster ให้สามารถเป็นวิทยากรหลักได้  

3. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมในการด าเนินกิจกรรม 
4. โรงเรียนควรด าเนินกิจกรรมต่อยอดให้กับนักเรียนจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 

     

       
                    

                                                



30 
 
 3.3  กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
 

 

เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนในสังกัดที่ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ TO BE NUMBER 

ONE เพ่ือใหน้ักเรียนที่เข้าร่วมชมรมได้รับประสบการณ์ และเพ่ิมพูนทักษะ ได้รับค าปรึกษาแนะน าจากเพ่ือน 
2. โรงเรียนมีการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE และจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE 

NUMBER ONE ตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน และบางโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE 
ได้อย่างเข้มแข็งจนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศ  
  2.  นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE และสามารถแสดง
ศักยภาพในความถนัดและความชอบของตนได้  โดยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดได้  
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้โรงเรียนที่มีความต้องการจัดตั้งชมรม   

TO BE NUMBER ONE  และจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE  โดยชี้แจงท าความเข้าใจวิธีการ
ด าเนินงาน  เกณฑ์การด าเนินงาน  และให้ความร่วมมือกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆ       
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  มีการส ารวจและจัดท าข้อมูลสารสนเทศชมรม 
TO BE NUMBER ONE และการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พร้อมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจให้โรงเรียน   
ที่ด าเนินการขับเคลื่อน  รวมทั้งโรงเรียนที่พร้อมจะเข้าร่วมประกวดระดับภาคและระดับประเทศ 

2. โรงเรียนด าเนินการตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE  โดยจัดประชุมคณะท างาน
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยวิธีการ 1) ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE   
2) สมัครสมาชิกอายุระหว่าง 7 – 24 ปี  และ 3) ด าเนินงาน 2 กิจกรรมหลัก คือ 3 ก. และ 3 ย.กิจกรรม 3 ก. 
1. กรรมการ (เด็กทั้งหมด/กรรมการที่ปรึกษา)  2. กิจกรรม และ 3. กองทุน กิจกรรม 3 ย. คือ สร้างกระแส 
สร้างภูมิกัน สร้างเครือข่าย  ซึ่งนักเรียนต้องก าหนดกิจกรรมเองทั้งหมด โดยโรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรม     
มีการก ากับติดตาม  และประเมินผลการจัดโครงการ และสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
 

 

 
 
สพท. 

จ านวนโรงเรียน และจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 

ปฐมวัย ชั้น ป.1-ป.6 ชั้น ม.1-ม.3 ชั้น ม.4-ม.6 

จ านวนโรงเรียน 
(โรง) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนโรงเรียน 
(โรง) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนโรงเรียน 
(โรง) 

จ านวนนักเรียน     
     (คน) 

 จ านวนโรงเรียน  
(โรง) 

จ านวนนักเรียน  
     (คน) 

สพป. 3,778 198,574 6,849 725,713 3,683 211,776 65 5,330 

สพม. 0 0 1 42 1,578 499,927 1,579 473,181 

รวม 3,778 198,574 6,850 725,755 5,261 711,703 1,644 478,511 
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ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 

 1.  สพท.ไม่มีงบประมาณเพียงพอเพ่ือสนับสนุนสถานศึกษาในการด าเนินงานกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE   

2. โรงเรียนที่จะตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  ซึ่งมีความพร้อมมากกว่าระดับประถมศึกษา  เนื่องจากหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์ค่อนข้างมีข้อจ ากัด 
ท าให้โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการได้ทุกแห่ง  เช่น ก าหนดจ านวนนักเรียน  สถานที่ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 

3. การด าเนินกิจกรรมสามารถน ามาปฏิบัติได้  แต่ไม่ควรมุ่งการประกวดเพ่ือชิงรางวัลมากเกินไป
เนื่องจากใช้งบประมาณจ านวนมาก  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
  1.  ควรจัดสรรงบประมาณให้  สพท.เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE     
ในสถานศึกษา 
  2   หากต้องการที่จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาด้วย ควรลดหลักเกณฑ์
เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  
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 3.4  โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)  
 
ผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
 

 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ :  โครงการต ารวจประสานโรงเรียน  (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดเป็น 
               นโยบายบูรณาการกับ ส านังาน ป.ป.ส. และเริ่มด าเนินการเป็นปีแรก (พ.ศ.2562) 

เชิงคุณภาพ 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการต ารวจประสานโรงเรียน        
(1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนให้ความรู้ และสร้างทักษะ  เพ่ือการดูแล
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหายาเสพติดกับนักเรียน  เช่น  กิจกรรมอบรมให้ความรู้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  
ตรวจปัสสาวะ  ลูกเสือ  สารวัตรนักเรียน  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจห่างไกลจากยาเสพติด วินัยจราจรและความ
ปลอดภัยบนท้องถนน  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังทะเลาะวิวาท  มวลชนสัมพันธ์  
โครงการสถานศึกษาสีขาว   โครงการปักกลด  วัยใสต้านภัยยาเสพติด  ภัยการพนันฟุตบอล ภัยมอเตอร์ไซค์ซิ่ง  
ภัยโซเซียล  สื่อลามกอนาจาร กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการสร้างระเบียบวินัยจรำจร ตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติด/ปรับพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน  โดยเฉพำะเด็กเยำวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และมีพฤติกรรม
ทำงลบ เกี่ยวกับปัญหำอำชญำกรรม ยำเสพติด กำรลดควำมขัดแย้ง และกำรปกป้อง กำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหากษัตริย์  โครงการ 5 นาทีหน้าเสาธง   เฝ้าระวัง / ร่วมมือกับครูในโรงเรียนในกำรคัดกรองนักเรียน  แจ้ง
เบำะแสแก่ผู้บริหำรโรงเรียนและครูอำจำรย์ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำร่วมกับคณะท ำงำนระดับโรงเรียนเพ่ือจัด
กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง  เป็นต้น  
 2. โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ต ารวจที่สามารถประสานงานได้โดยตรงและรวดเร็ว ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น  
โรงเรียนมีความปลอดภัยจากเหตุต่างๆ บุคลากรและนักเรียน รู้สึกปลอดภัยอุ่นใจ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับต ารวจประสานงาน  จึงท าให้ต ารวจได้รับข้อมูลที่เป็นจริง  สามารถน าข้อมูลที่
ได้รับมาวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนได้ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสถานีต ารวจระดับจังหวัด
เพ่ือด าเนินโครงการ  เช่น ข้อมูลจ านวนโรงเรียน  ข้อมูลสภาพปัญหา  ความจ าเป็น  ความต้องการ  เป็นต้น 
จากนั้นประชาสัมพันธ์โครงการ  ประสานงานและชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้อ านวยการโรงเรียน  เพ่ือให้ความ

โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 
 

สพท. 
จ านวนเขต 

(แห่ง) 
จ านวนโรงเรียน 

(โรง) 
สพป. 142 9,172   
สพม. 42 1,697   
รวม 184 10,869 
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ร่วมมือเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรในพ้ืน  เพ่ือเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียนตามแนวทางการด าเนินงานของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน  ดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. โรงเรียนร่วมด าเนินโครงการ โดยประสานงานไปยังสถานนีต ารวจที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่สุด      
เพ่ือเข้ามาร่วมจัดแผน/ แนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบท และพ้ืนที่ อาจจะมีการท าเป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรีนกับสถานีต ารวจ  และโรงเรียนจะมีตู้จุดตรวจสีแดงติดตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียน 
ต ารวจจะมาตรวจเยี่ยมเป็นระยะทั้งในเวลาปกติ และเวลาที่เป็นปัญหา และบันทึกผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรายงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1.  การประสานงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานีต ารวจ ยังขาดความชัดเจน
ในการน าสู่ปฎิบัติ  รวมทั้งเกิดความเข้าใจสับสนระหว่างโครงกำรต ำรวจประสำนโรงเรียน  (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 
กับ ครู D.A.R.E  
 
 2. ต ารวจประสานโรงเรียนมีไม่ครบทุกโรงเรียน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับผิดชอบเรื่องนี้มี
ไม่เพียงพอ 

  3. เนื่องจากโครงการต ารวจประสานโรงเรียน  (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ได้ก าหนดเป็นนโยบายบูรณาการร่วมกับ ส านังาน ป.ป.ส. และเริ่มด าเนินการเป็นปีแรก (พ.ศ.2562) ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และ โรงเรียนบางแห่ง จึงยังขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์และรูปแบบของโครงการอย่าง
แท้จริง  จึงขาดการบูรณาการในการวางแผนเพ่ือจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการอ่ืนๆ ของโรงเรียน  เพ่ือเป็นการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน และลดภาระของครูรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
1. สพฐ.ควรท าบันทึกความร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือร่วมด าเนินโครงการต ารวจ

ประสานโรงเรียน  (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) ให้เกิดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะให้มีต ารวจประสานงานโรงเรียนครบ
ทุกโรงเรียน 

2. สพฐ. ควรมีแนวทางด าเนินโครงการต ารวจประสานโรงเรียน  (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) ที่
ชัดเจน  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจ  สามารถขับเคลื่อนและน าสู่
การปฏิบัติได้และเกิดประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 
  3.  โรงเรียนควรสนับสนุน  และให้ความร่วมมือเพ่ือให้ต ารวจมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ของโรงเรียนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมวันเด็ก ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 
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 3.5 โครงการบ้านหลังเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
 

หมายเหตุ :  โครงการบ้านหลังเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบาย สพฐ. และเริ่มด าเนินการเป็นปีงบประมาณแรก 
 
เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนที่กลับบ้านหลังเลิกเรียนช้า  เนื่องจากรอผู้ปกครองมารับ หรือยังไม่กลับบ้าน ได้รับ    
การดูแล โดยมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่นาสนใจให้นักเรียนปฏิบัติ  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการดูแลและป้องกันไม่ให้ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดและใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการท ากิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมทักษะ 
และประสบการณ์ให้ต่อยอดยิ่งๆ ขึ้น 
 
 
 
 

 
 

สพท. 

จ านวนโรงเรียน และนักเรียน  
ที่ด าเนินกิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียน 

 
 

        ชื่อกิจกรรม 
     โครงการบ้านหลังเรียนของโรงเรียน 

 
ด าเนินการ  

ไม่ด าเนินการ 
(โรง) โรงเรียน  

(โรง) 
นักเรียน 
(คน) 

สพป. 9,418 1,082,707 3,925 

กีฬาหลังเลิกเรียน  กิจกรรมด้านความปลอดภัย/นันทนาการ    
เยี่ยมบ้าน สอนเสริม กีฬาตามความถนัด งานเกษตร ดนตรี       
จิตอาสา  แม่ไม้มวยไทย  จริยธรรมน าชีวีต กิจกรรมเสริมทักษะ
อาชีพ เช่น การทอผ้า ฝึกทักษะงานไม้  การประดิษฐ์ด้วยจากไม้ไผ่  
บ้านอัจฉริยะน้อย ท าความสะอาด/ล้างห้องน้ า/ เก็บขยะ  เฝ้าระวัง
ภัยยาเสพติดร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน กิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยวิทยากรท้องถิ่น การบ้าน 
ทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือ YC พบเพื่อน เพื่อนช่วยเพื่อน กีฬา
และนันทนาการ  การบ าเพ็ญประโยชน์ การฝึกอาชีพ เสริมทักษะ
การเรียนรู้  คลินิกนอกเวลา เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ค าปรึกษา 
กิจกรรมแนะแนว ให้ค าปรึกษา การงาน  ชมรมต่างๆ  นักเรียน
ศิษย์ลูก โรงเรียนปลอดขยะ  เป็นต้น 

สพม. 1,290 1,026,786 129 

การเยี่ยมบ้านนักเรียน  TO BE NUMBER ONE   จิตอาสา การให้
ค าปรึกษา คุณธรรมจริยธรรม ฝึกอาชีพ  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
กิจกรรมกีฬา ดนตรี นันทนาการ และศิลปะ กิจกรรมต้านยาเสพ
ติดของสภานักเรียน พบกันหลังเลิกเรียน บูรณาการกับกิจกรรมลด
เวลาเรียน การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทบทวนบทเรียน  
ฝึกอาชีพ เป็นต้น 

รวม 10,708 2,109,493 4,054 
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วิธิการด าเนินงาน 
  1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขับเคลื่อนนโครงการบ้านหลังเรียน ตามแนวทางที่ สพฐ.
ก าหนดสู่โรงเรียน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติ
หลังเลิกเรียนได้ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศโครงการบ้าน
หลังเรียน สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 2. โรงเรียนด าเนินโครงการบ้านหลังเรียน  โดยจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่น่าสนใจให้นักเรียน  
ที่ยังไม่กลับบ้าน  เนื่องจากรอยานพาหนะ  รอผู้ปกครองมารับ หรื่ออ่ืนๆ ได้ปฏิบัติกิจกรรม เช่น กิจกรรมพบกัน
หลังเลิกเรียน กิจกรรมบูรณาการกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  การทบทวนบทเรียนตามกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้  ฝึกอาชีพ  เล่นกีฬา ปลูกผัก เล่นดนตรี เป็นต้น 
 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1.  เนื่องจากโครงการบ้านหลังเรียนเป็นนโยบายเพ่ือด าเนินการเป็นปีแรก  ดังนั้นแนวทาง

ด าเนินงานไม่ชัดเจน  ไม่เป็นขั้นตอน  จึงท าให้ผู้รับผิดชอบขาดความรู้  ความเข้าใจอย่างแท้จริง  จึงไม่สามารถ
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ 

2.  เนื่องจากแนวทางการด าเนินโครงการบ้านหลังเรียนไม่ชัดเจน  โรงเรียนหลายๆ แห่ง จึงได้
จัดรูปแบบกิจกรรมขึ้นมาใหม่ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมภาระท้ังด้านบุคลากร และงบประมาณ 

3.  โรงเรียนบางแห่งที่คุณครูต้องใช้งบประมาณส่วนตัวเลี้ยงข้าวเด็กช่วงเย็น 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
  1. สพฐ. ควรมีแนวทางการด าเนินโครงการทั้งระบบที่ชัดเจน และน าสู่การปฎิบัติได้อย่างเป็ น
รูปธรรม 
 2. สพฐ. ควรมีคณะท างาน / ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่และ / หรือ โรงเรียน เพ่ือขับเคลื่อนโครงการสู่การปฏิบัติ  ทั้งนี้ต้องมีการก ากับ  ติดตามและ
ประเมินผลโครงการด้วย  เพ่ือจะได้น าผลมาปรับปรุง  พัฒนาการวางแผนจัดท านโยบายให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
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ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 4.1  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ขับเคลือ่นน าสู่การปฏิบัติ)  

  1. ด้านนโยบาย 

   1.1  นโยบายภาครัฐ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด             
ในสถานศึกษามาจากหลากหลายหน่วยงาน  ขาดการบูรณาการร่วมกันในเชิงนโยบาย  เกิดความซ้ าซ้อน  ไม่ได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
                      1.2  นโยบายและแนวทางปฎิบัติเพ่ือขับเคลื่อนน าสู่การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจาก สพฐ. มีความล่าช้า และไม่ชัดเจนเป็นขั้นตอน  อีกทั้งขาดผู้ประสานงานในบาง
โครงการ  จึงท าให้การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติขาดความรวดเร็ว  และอาจจะไม่ทันกับ
สถานการณ ์และอาจจะเป็นผลให้การด าเนินงานไมเ่ต็มประสิทธิภาพ   
  1.3  นโยบายการสร้างขวัญ และก าลังใจ  ให้กับผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการ
เปรียบเทียบระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

                  2. ด้านการด าเนนิงาน  
   2.1 งบประมาณในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับบางโครงการ  เช่น  ค่ายทักษะชีวิตที่ไม่ครอบคลุมกับจ านวนของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
   2.2 การรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา           
มีหลายหน่วยงาน  หลากหลายช่องทางและหลายระบบ  รวมทั้งช่วงเวลาของการรายงานที่ไม่สอดคล้องกัน  ท าให้
การจัดท าข้อมูลซ้ าซ้อน  ใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์  และไม่เที่ยงตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการเท่าท่ีควร 
   2.3 ขาดระบบ และ/หรือ แนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม 
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  ท าให้ผลการด าเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยเฉพาะโครงการ
ที่มีการน าไปขยายผล และ/หรือหวังผลปลายทาง เช่น การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ค่ายทักษะชีวิต เป็นต้น 
 

  3. ด้านบริบทสภาพแวดล้อม / สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ 
  3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพ้ืนที่รับผิดชอบหลายจังหวัดท าให้การขับเคลื่อนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในบางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรค  ล่าช้า  และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
  3.2  ปัจจุบันพ้ืนที่แพร่ระบาดยาเสพติดมีมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางล าเลียงออกนอก
ประเทศ มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น และแทรกซึมเข้าในสถาบันครอบครัว 
  3.3  ขาดความร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชุมชนในบาง
ชุมชน  
 4. ด้านเครือข่าย / การมีส่วนร่วม กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
  4.1  ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงหลักที่รับผิดชอบ  รวมทั้งหน่วยงาน
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การติดต่อประสานงาน  การเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศมีโครงการ / 
กิจกรรม และกระบวนที่หลากหลายและซ้ าซ้อนกัน 
  4.2 บุคลากรผู้รับผิดชอบสังกัดอ่ืนที่ท างานร่วมกับ สพฐ มีการปรับเปลี่ยนบ่อย 
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 5. ด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  5.1  ขาดแคลนบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และมีการโยกย้าย / สับเปลี่ยน บ่อยครั้ง  
จึงท าให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าทึควร 
  5.2  บุคลากรผู้รับผิดชอบงานหลัก มีภาระงานหลายหน้าที่ ท าให้บางครั้งการด าเนินงาน
ด้านยาเสพติดท าได้ไม่เต็มที่ตามศักยภาพ 
  5.3  แนวทางการสร้างขวัญ ก าลังใจ ยังไม่ชัดเจน และไม่เป็นรูปธรรมส าหรับผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นงานที่มีความ
ละเอียดอ่อน  ความสุ่มเสี่ยง  และภาระรับผิดชอบสูง  ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารทั้งระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   
 
 4.2  ระดับสถานศึกษา  (ผู้ด าเนินงาน) 
 

  1. ด้านนโยบาย 

   1.1  โรงเรียนไม่เป็นอิสระในการด าเนินงาน เพราะจ าเป็นต้องด าเนิน.นตามนโยบาย และ
แนวทางที่ก าหนด  ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีโครงการ / กิจกรรมที่สามารถบริหารจัดการได้ดีและเป็นประโยชน์กับ
นักเรียนตามบริบทพื้นที ่
   1.2  นโยบายภาครัฐเรื่องยาเสพติดไม่ชัดเจน และจริงจังในการปราบปรามท าให้โรงเรียน
เกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ  เนื่องจากบางชุมชน  บางพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
   1.3  ผู้บริหารโรงเรียนบางส่วนไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมเฉพาะวันเดินรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้น 
 

  2. ด้านการด าเนินงาน  
   2.1  แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไม่ชัดเจน ล่าช้า ขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานโครงการ  และขาดระบบ / แนวทางการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน เพียงแต่ติดตามงบประมาณ
เป็นหลัก 
   2.2  การรายงานผลการด าเนินงานหลากหลายระบบ หลายช่องทาง และข้อมูลซ้ าซ้อน 
   2.3  ขาดบุคลากรหลัก และบุคลากรมีภารกิจการเรียนการสอนมาก ท าให้ไม่สามารถ
ปฎิบัติงานได้เต็มที ่
   2.4  บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  
รวมทั้งขาดความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
   

  3. ด้านบริบทสภาพแวดล้อม / สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ 
   3.1  โครงการ/ กิจกรรมตามนโยบายบางส่วนไม่สอคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม เช่น 
โครงการ / กิจกรรมเดียวกัน แต่ให้โรงเรียนทุกขนาดด าเนินการเหมือนกัน  
   3.2  สภาพปัญหาครอบครัว สมาชิกครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ครอบครัว
แตกแยก เด็กต้องอยู่กันเอง ไม่มีผู้ดูแล อยู่กับปู่ย่า ตายาย  ท าให้การดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
   3.2  ชุมชนบางชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน ทั้งที่ ทราบสภาพปัญหา  
รวมทั้งในบางพ้ืนที่  บางชุมชนที่ผู้มีอิทธิพลในท้องที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถเข้าไปด าเนินการ    
เชิงลึกในกรณีนี้ได ้
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  4. ด้านเครือข่าย/การมีส่วนร่วม กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
   4.1  ขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย  ท าให้
ระดับผู้ด าเนินงานขาดเสถียรภาพ  ความคล่องตัว  และท าให้แนวทางการปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน 
   4.2  โรงเรียนบางแห่งขาดการประสานงานหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน 
และการสร้างเครือข่าย เพ่ือให้การสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกัน  จึงท าให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 
   4.3  โรงเรียนบางแห่งมีการประสานงานและร่วมมือกับเครือข่ายที่ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร  
ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่องและบรรลุผล  
 

  5.  ด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
   5.1  ความเจริญของเทคโนโลยีที่เหนือการควบคุมทั้งทางโรงเรียนและครอบครัว เช่น  
การน าเสนอสิ่งเสพติดต่างๆ ผ่านทางออนไลน์  
   5.2  แนวทางการสร้างขวัญ ก าลังใจ ยังไม่ชัดเจน และไม่เป็นรูปธรรมส าหรับผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นงานที่มีความ
ละเอียดอ่อน ความสุ่มเสี่ยง  และภาระรับผิดชอบสูง  ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารทั้งระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   
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                              ตอนที่ 3 
                                    
สรุปผลโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
และแนวทางพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

   การสรุปผลโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          
ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2 5 6 2 
ด าเนินการตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดไว้  3 ประเด็นหลัก  ดังนี้  
 

  1.  การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด 

 2.  การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟื้นฟูนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง 
กับยาเสพติด 

3. การคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
    (กลุ่มผู้ใช้ กลุ่มผู้เสพ กลุ่มผู้ติด) 
4. การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 

    

 3.  กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    1  กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

      2.  กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต  
      3.  กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 
    4.  โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)  

    5.  โครงการบ้านหลังเรียน 
 

 ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  สรุปผลได้ดังนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวนทั้งหมด 225 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  จ านวน  183  เขต  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน  42  เขต  มีส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผลจ านวนทั้งหมด  200  เขต   คิดเป็นร้อยละ 88.88  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน  164 เขต  คิดเป็นร้อยละ 89.61   และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน  36 เขต  คิดเป็นร้อยละ  85.71  และ ไม่รายงานผลจ านวนทั้งหมด 25  เขต   
คิดเป็นร้อยละ 11.11  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 19 เขต  คิดเป็นร้อยละ  10.38  
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน  6  เขต  คิดเป็นร้อยละ  14.28  โดยผ่านการด าเนินงาน
ของโรงเรียน  จากข้อมูลจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวนทั้งหมด 
29785  โรง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 27400  โรง  และสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน  2358  โรง  รายงานผลการด าเนินงาน  จ านวนทั้งหมด  26755 โรง  
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คิดเป็นร้อยละ 89.90  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 24861 โรง  คิดเป็นร้อยละ 
90.73  และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 1894 .โรง  คิดเป็นร้อยละ 77.05  และ 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น  จากข้อมูลนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวนทั้งหมด 6,607,511 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน
4,486,752  คน และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 2,120,749 คน รายงานผล  
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของนักเรียน  จ านวนทั้งหมด 5,854,331  คน  คิดเป็นร้อยละ 88.60  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 4,077,527 คน คิดเป็นร้อยละ 92.88  และสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 1,776,804  คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 
      
 1. การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด 
  ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในการสร้างภูมคุ้มกันปัญหายาเสพติด 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม  คือ 1) กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) โดย ป.ป.ส.                                    
(ระดับปฐมวัย)  2) กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E. (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6)       
3) กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3) 4) กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน (YC) 
และ 5) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด  
  1.1  กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง  Executive Function(EF)  โดย ป.ป.ส.(ระดับปฐมวัย)  
พบว่า  นักเรียนระดับปฐมวัยทั้งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถทศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง (EF) จ านวนทั้งสิ้น 702,592  คน ครูได้รับการอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) โดย ป.ป.ส  จ านวน  31,642  คน  และครูที่ได้รับการขยายผลจากครูที่ได้รับการอบรม
เพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ของ ป.ป.ส โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน  15,370 คน ซึ่งครูระดับ
ปฐมวัยที่ผ่านการอบรมมีความรู้และทักษะการใช้สื่อพัฒนาทักษะทางสมอง EF สามารถการบูรณาการการจัดกิจกรรม 
EF  กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และเด็กได้รับการพัฒนาทักษะทางสมองจากการที่ครูได้น าสื่อ EF มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  1.2  กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E. (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6)        
พบว่า  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ทั้งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  จ านวน  543,494 คน  ได้รับการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E โดยนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและทักษาการป้องกันตนเองจากยาเสพติดมากยิ่งขึ้น มีความพึงพอใจและ    
มีทัศนคติที่ดีต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E. อีกทั้งมีความภูมิใจที่ผ่านการเรียนการสอน
หลักสูตร ครู D.A.R.E  
  1.3  กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3)    
พบว่า  นักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทั้งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  ได้รับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันผ่ำนกำรรณรงค์ เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ/ แนวปฏิบัติ   จ านวน  
2,315,141  คน   กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันผ่ำนกำรบูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  จ านวน 2,268,733 คน  
และได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการใช้หลักคุณธรรม/จริยธรรม  จ านวน  2,160,102   คน ซึ่งนักเรียน    
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีทักษะชีวิต มีทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด และมีทักษะ
ความสามารถด้านต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยผ่าน  ด าเนินการจัดกิจกรรมบูรณา
การในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษาและตามความต้องการของโรงเรียน เช่น      
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ค่ายพุทธบุตร  การเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด การบูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการละหมาด 
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
  1.4  กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (YC) 
พบว่า  นักเรียนทั้งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือน (YC)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  จ านวน  1,282,527  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
จ านวน  576,736  คน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  จ านวน 137,229  คน โดยนักเรียน YC 
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงาน ดูแลช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนให้กับครูได้  ร่วมทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะ  
ประสบการณ์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  และผู้อ่ืน   และโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ        
ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน YC  สามารถรับรู้และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
 

  1.5  กิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด 
พบว่า  นักเรียนทั้งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ระดับชั้นปฐมวัย   จ านวน  
442,050  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 จ านวน  1,835,607  คน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา   
ยาเสพติดโดยกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ชุดไม้บล๊อก/ชุดปั้นแป้งโด  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  กีฬาและนันทนาการ  
ดนตรี กิจกรรมห้องเรียนปลอดบุหรี่   โรงเรียนสีขาว   ศิลปะ  หนังสือนิทาน เกมส์ เกมส์  เสริมทักษะสมอง การ
ใช้สื่อต่าง ๆ  ความรู้เรื่องยาเสพติดหน้าเสาธง  ฝึกอาชีพ/กีฬานันทนาการ  ห้องเรียนสีขาว  โรงเรียนสีขาว จิต
อาสา ค่ายคุณธรรม  บ าเพ็ญประโยชน์   สภานักเรียน  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันส าคัญต่างๆ  อบรมป้องกัน
ยาเสพติด  ชุมนุมลูกเสือ  กิจกรรมครอบครัว  เลิกเหล้าเข้าพรรษา  จิตศึกษา ดนตรี/ศิลปะ การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ครูพระ จัดป้ายนิเทศ เสียงตามสาย เยี่ยมบ้านนักเรียน TO BE NUMBER ONE  ดนตรี  แนะแนว 
เป็นต้น  

 2.  การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟื้นฟูนักเรียนที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ประกอบด้วย  2  กิจกรรม  คือ 1) การคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด (กลุ่มผู้ใช้ กลุ่มผู้เสพ กลุ่มผู้ติด) และ 2) การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 
  2.1  การคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มผู้ใช้ กลุ่มผู้เสพ 
กลุ่มผู้ติด) พบว่า นักเรียนทั้งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน  2,074 คน
ที่มีพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  จัดกลุ่มเป็น  กลุ่มผู้ใช้ จ านวน  1,342  คน  กลุ่มผู้เสพ  
จ านวน  684  คน  และ  กลุ่มผู้ติด  จ านวน  48  คน  
  2.2 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูนักเรียนที่มี 
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบว่า นักเรียนทั้งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จ านวน  1879 คน ที่อยู่ระหว่างได้รับการดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังมาเรียน
ตามปกติ  จ านวน  974  คน ที่มีอยู่ระหว่างการบ าบัดและฟ้ืนฟูในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืน และมาเรียน
ตามปกติ  จ านวน  14  คน ที่ถูกพักการเรียนและส่งต่อไบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืน 
จ านวน  23  คน ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน  จ านวน  6  คน ที่ย้ายโรงเรียน  และจ านวน 586  คน สามารถ
กลับมาเรียนตามปกติ   **ข้ อมู ลจำกโรงเรียน เชื่ อม โยงกับกำรรำยงำน ในระบบ  CATAS ของ สป . 
กระทรวงศึกษาธิการ และโดยระบบได้เปิดให้มีการแก้ไขข้อมูลฯ ได้ตลอดเวลา (ดังนั้นตัวเลขบางส่วนอาจจะมี
การซ้ าซ้อนกันเนื่องจากระบบยังไม่ตัดจนกว่าจะปิดระบบเม่ือสิ้นปีการศึกษา) โดยนักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหา และนักเรียนกลุ่มเสพบางส่วนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น เช่น การมีทัศนคติที่ดีขึ้น  รู้จักปฏิเสธ   
มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบมากขึ้น ใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้น แต่มีบางส่วนไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนื่องจาก    
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ขาดการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  และโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และความไว้วางใจจาก
ผู้ปกครองที่เห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด และมีสามารถรู้แนวทางในการดูแลช่วยเหลือบุตรหลานให้
ห่างไกลจากยาเสพติด 
  

 3.  กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย  5  กิจกรรม คือ 1) กิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  2) กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 3) กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE      
4) โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)  และ 5) โครงการบ้านหลังเรียน 

  3.1 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
พบว่า  นักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จ านวน 271,866  คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยด าเนินกิจกรรมตามแนวทางหลักสูตรที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 5  ข้อ คือ     
1) การตรวจตราลาดตระเวนเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยง  จ านวน  350,522 คน  2) การสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยง
ของเพ่ือนนักเรียน  จ านวน  533,955  คน  3) แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด  จ านวน  365,795  คน  
4)  กิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  จ านวน  2,296,657 คน  และ 5) กิจกรรมร่วมจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์  จ านวน 2,064,973 คน  ซึ่งนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมีความรู้เรื่องยาเสพติด
และมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถเป็นแกนน าในการป้องและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับการขยายผลน าความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สามารถน ามาใช้ชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งโรงเรียนมีหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ครแูละทางโรงเรียนได้ 
  3.2 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 
พบว่า  นักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  จ านวน  156,232  คน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 จ านวน  123,436  คน  ได้เข้าร่วม   
การจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต โดยนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต มีทักษะในการด าเนินชีวิต การตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา  คิดสร้างสรรค์ ทักษะในการจัดการอารมณ์  ความเครียด และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทาง 
ที่ดีขึ้น สามารถน าประยุกต์กิจกรรมต่างๆ โดยโรงเรียนสนับสนุนและร่วมด าเนินการ ได้แก่ ขยายผลสู่เพ่ือนในชั้นเรียน  
ในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด การท างานเป็นทีม/การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  เรียนรู้สัญญาณ
จราจร  CPR. การช่วยชีวิตเบื้องต้น  เป็นพลเมืองดีในสังคม  การส่งเสริมแสดงความกตัญญู  ลดเวลาเล่น เพิ่มเวลา
การเรียนรู้  การป้องกันภัยคุกคามจากยาเสพติดและสื่อออนไลน์ การคิดบวก/เป้าหมายชีวิต  และสามารถน า
ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  เป็นต้น 

  3.3  กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE       
พบว่า นักเรียนทั้งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง
โรงเรียนน ากิจกรรมมาประยุกต์เพ่ือด าเนินการ แบ่งเป็น ระดับปฐมวัย  จ านวน  198,574 คน  ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  จ านวน  725,755  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จ านวน  711,703  คน  และ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  จ านวน  478,511  คน  นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม TO BE 
NUMBER ONE และสามารถแสดงศักยภาพในความถนัดและความชอบของตนได้  โดยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดได้ โดยโรงเรียนมีการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE และจัดตั้งศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน และบางโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนชมรม 
TO BE NUMBER ONE ได้อย่างเข้มแข็งจนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
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  3.4 โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)   
พบว่า  โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) จ านวนรวม
ทั้งสิ้น  10,869  โรง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน  9,172  โรง  และสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน  1,697  โรง  ทั้งนี้  โครงการต ารวจประสานโรงเรียนนี้   
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดเป็นนโยบายบูรณาการกับ ส านังาน ป.ป.ส. และเริ่มด าเนินการเป็นปีแรก 
(พ.ศ.2562)  ซึ่งโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) ได้ร่วมด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ และสร้างทักษะ  เพ่ือการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหายาเสพติด
กับนักเรียน  เช่น  กิจกรรมอบรมให้ความรู้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  ตรวจปัสสาวะ  ลูกเสือ  สารวัตร
นักเรียน  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจห่างไกลจากยาเสพติด  เป็นต้น และเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถประสานงานและ
ช่วยเหลือดูแลได้โดยตรงและรวดเร็วในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น   โรงเรียนมีความปลอดภัยจากเหตุต่างๆ  บุคลากรและ
นักเรียน รู้สึกปลอดภัยอุ่นใจ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับต ารวจ
ประสานงาน  จึงท าให้ต ารวจได้รับข้อมูลที่เป็นจริง  สามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดให้กับนักเรียนได้ 
  3.5  โครงการบ้านหลังเรียน 
พบว่า โรงเรียนที่ด าเนินโครงการบ้านหลังเรียนจ านวนรวมทั้งสิ้น  10,708  โรง  และนักเรียนทั้งสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2,109,493 คน โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินตาม
โครงการนี้  เช่น กีฬาหลังเลิกเรียน  กิจกรรมด้านความปลอดภัย/นันทนาการ เยี่ยมบ้าน สอนเสริม กีฬาตามความ
ถนัด งานเกษตร ดนตรี  จิตอาสา  แม่ไม้มวยไทย  จริยธรรมน าชีวีต กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ เช่น การทอผ้า ฝึก
ทักษะงานไม้  การประดิษฐ์ด้วยจากไม้ไผ่  บ้านอัจฉริยะน้อย ท าความสะอาด/ล้างห้องน้ า/ เก็บขยะ  เฝ้าระวังภัย
ยาเสพติดร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยวิทยากรท้องถิ่น  ทบทวนบทเรียน กีฬาและ
นันทนาการ  การบ าเพ็ญประโยชน์ การฝึกอาชีพ เสริมทักษะการเรียนรู้ คลินิกนอกเวลา กิจกรรมต้านยาเสพติด
ของสภานักเรียน  บูรณาการกับกิจกรรมลดเวลาเรียน การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นต้น ซึ่งนักเรียนที่
กลับบ้านหลังเลิกเรียนล่าช้าเนื่องจากรอผู้ปกครองมารับ หรือยังไม่กลับบ้าน ได้รับการดูแล โดยมีกิจกรรม เชิง
สร้างสรรค์ที่นาสนใจให้นักเรียนปฏิบัติ  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการดูแลและป้องกันไม่ใหไ้ปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและใช้เวลา
ว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการท ากิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้ต่อยอด
ยิ่งๆ ขึ้น  และโครงการบ้านหลังเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบาย สพฐ. และเริ่มด าเนินการเป็นปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 ครั้งแรก  
 

สรุปผลที่คาดว่าจะที่ได้รับ 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และสถานศึกษาสามารถด าเนินงาน
ตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขื้นฐาน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้รับการรายงานผล         
การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา และ
วางแผนเพ่ือด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 
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   แนวทางพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  น าสรุปรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มาวิเคราะห์เพ่ือวางก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรมให้ตรงตาม
นโยบาย กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน  และผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 1.  ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือวางแผนขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบด าเนินงานหลักทั้งระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ประกอบด้วย  
   1.1  ศึกษาแผนยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ป.ป.ส. และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2  แนวทาง/กลยุทธ์ ในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  1.3  การจัดสรรงบประมาณ  การบริหารจัดการงบประมาณ และการรายงานงบประมาณ 
  1.4  การนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งระดับโครงการ และประจ าปี
งบประมาณ 
 2.  ควรมีการประสานงานในเชิงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงาน ป.ป.ส. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น   
ทั้งนี้เพ่ือความสอดคล้อง เชื่อมโยงในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และสามารถเป็นแนวทางขับเคลื่อน       
การด าเนินงานให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.  ควรมีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และ/หรือ มีแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลในแต่ละโครงการ/กิจกรรมด้วย  เพ่ือกระตุ้นระหว่าง และหลังการด าเนินงาน  และยังส่งผลให้การ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์มากกว่าการติดตามประจ าปีงบประมาณซึ่งจะได้ผล
การด าเนินงานเพียงภาพรวมอย่างเดียว  อีกท้ังควรมีการบูรณาการ และ/หรือ ปรับปรุงหรือสร้างระบบรายงานผล
การด าเนินงานต่างๆ ในทิศทางเดียวกัน  เพื่อลดความซ้ าซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่                        
  3.1  ระบบรายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ของส านักงาน ป.ป.ส. (NISPA) 
  3.2  ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (CATAS) 
  3.3  ระบบรายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ของ สพฐ. (e - MES) 
 4.  ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยน/ถอดประสบการณ์จากผู้รับผิดชอบด าเนินงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกปี   เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และวางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่
ถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป 
 5.  ควรด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยพัฒนาต่อยอดตาม
ข้อเสนอแนะในแต่ละโครงการ / กิจกรรม  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และความเหมาะสมกับนักเรียนอย่างสูงสุด 
เช่น 
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  5.1  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
  5.2  กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
  5.3  กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 
  5.4  กิจกรรมบ้านหลังเรียน 
  5.4  โครงการต ารสจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 
  5.5  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ EF  
 
 ทั้งนี้  การก านดโครงการ / กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดทั้งกับตนเอง ผู้อ่ืน  และชุมชน ให้มากขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรมรณรงค์ตาม
วันส าคัญต่างๆ  และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับเครือข่าย ชุมชน  ครอบครัว ฯลฯ เพื่อด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกบัการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่    
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ภาคผนวก 
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   ภาพกิจกรรม 
 
 

โครงการเร่งรัด  ก ากับ  ตดิตามด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ส านักติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

  กจิกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้คณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ 
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  (26 – 28  มิถุนายน  2562) 
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  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเตรียมความพร้อมให้คณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ 

ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  (26 – 28  มิถุนายน  2562) 
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  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเตรียมความพร้อมให้คณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ 
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  (26 – 28  มิถุนายน  2562) 
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  กจิกรรมการติดตามเชิงประจักษ์  กรณีเฉพาะกิจ  4  จดุ 

ณ จ.ศรีสะเกษ  บุรีรัมย์  ขอนแก่น  สุโขทัย (23 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2562) 
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  กิจกรรมการติดตามเชิงประจักษ์  กรณีเฉพาะกจิ  4  จุด 
ณ จ.ศรีสะเกษ  บุรีรัมย ์ ขอนแก่น  สุโขทัย (23 พฤษภาคม – 14 มถิุนายน 2562) 

 

 

 
 

 

    
 
 

    



52 
 

  กจิกรรมการติดตามเชิงประจักษ์  4  ภูมิภาค 
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  (7 - 27 กรกฎาคม 2562) 
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  กิจกรรมการติดตามเชิงประจักษ์  4  ภูมิภาค 

ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  (7 - 27 กรกฎาคม 2562 
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  กจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (13 – 17  กนัยายน  2562)   
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  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิารสรุปผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (13 – 17  กันยายน  2562)  
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  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิารสรุปผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (13 – 17  กันยายน  2562)  
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  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิารสรุปผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (13 – 17  กันยายน  2562)  

         
 

       
 

       
 

 
 

ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

พ.ศ.2562 
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  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                                      ที่             /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะติดตามการจัดกิจกรรมและประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย  
------------------------------------- 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ร่วมกับส านักงบประมาณ  และส านักงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ด าเนินการติดตามการจัดกิจกรรมและการประชุมรายงานความคืบหน้า       
ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ในพ้ืนที่เป้าหมาย ณ จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุโขทัย  ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการกระตุ้น เร่งรัด ก ากับ และติดตามการจัดกิจกรรม
และการประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะติดตามการจัด
กิจกรรมและประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายบุญรักษ์    ยอดเพชร   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายสนิท        แย้มเกษร   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
3. นายอัมพร      พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. นายธีร์          ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว รักษาราชการในต าแหน่ง 
                               ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
2. นางอังคณา สุขเสวี รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายนริศว์   ปรารมย์ รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นางปณิชา  นัยเพียร รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
        /คณะติดตาม.... 
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- 2 - 
 

คณะติดตาม 

 คณะติดตามที่ 1 ติดตามการจัดกิจกรรมและประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน เขตพ้ืนที่เป้าหมาย        
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และสถานศึกษา  

 1. นายธีร์   ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว รักษาราชการในต าแหน่ง 
 ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 3. ผู้แทนส านักงบประมาณ    จ านวน 5 คน 
 4. ผู้แทนส านักงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จ านวน 3 คน 
 5. ผู้แทนศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน จ านวน 2 คน 
 6. ผู้แทนส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
 7. ผู้แทนส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
 8. นางสดใส    นิยมจันทร์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 9. นางสาวธนัญญา  แสงทอง ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10. นางสาวกริษฐา  เจริญเลิศ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 11. นางสาวปุญญาพัฒน์  เปลี่ยนศรีเพ็ชร  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 คณะติดตามที่ 2 ติดตามการจัดกิจกรรมและประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน เขตพ้ืนที่เป้าหมาย        
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และสถานศึกษา  
 1. นายธีร์   ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว รักษาราชการในต าแหน่ง 
 ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 3. ผู้แทนส านักงบประมาณ    จ านวน 5 คน 
 4. ผู้แทนส านักงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จ านวน 3 คน 
 5. ผู้แทนศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน จ านวน 2 คน 
 6. ผู้แทนส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
 7. ผู้แทนส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
 8. นายนิธิศ  ภู่ชัย ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 9. นางสดใส    นิยมจันทร์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10. นางสาวกริษฐา  เจริญเลิศ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 11. นางสาวปุญญาพัฒน์  เปลี่ยนศรีเพ็ชร  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
       /คณะติดตาม... 
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/มีหน้ าที่
... 

                 - 3 - 

 คณะติดตามที่ 3 ติดตามการจัดกิจกรรมและประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย ณ ส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) และสถานศึกษา  
 1. นายธีร์   ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว รักษาราชการในต าแหน่ง 
 ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 3. ผู้แทนส านักงบประมาณ    จ านวน 5 คน   
 4. ผู้แทนส านักงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จ านวน 3 คน 
 5. ผู้แทนศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน จ านวน 2 คน 
 6. ผู้แทนส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
 7. ผู้แทนส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
 8. นายนริศว์  ปรารมย์ รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 9. นางสดใส  นิยมจันทร์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10. นายไชยา  อินทะเสน ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 11. นางสาวปุญญาพัฒน์  เปลี่ยนศรีเพ็ชร  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 คณะติดตามที่ 4 ติดตามการจัดกิจกรรมและประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย ณ ส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และสถานศึกษา  
 1. นายธีร์   ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว รักษาราชการในต าแหน่ง 
 ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 3. ผู้แทนส านักงบประมาณ    จ านวน 5 คน 
 4. ผู้แทนส านักงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จ านวน 3 คน 
 5. ผู้แทนศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน จ านวน 2 คน 
 6. ผู้แทนส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
 7. ผู้แทนส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
 8. นางอังคณา  สุขเสวี รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 9. นางสาวอังคณา  เหว่าวิทย์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10. นางสาวธนัญญา  แสงทอง ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 11. นางสาวกริษฐา  เจริญเลิศ  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 คณะติดตามที่ 5 ติดตามการจัดกิจกรรมและประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย ณ ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 บุรีรัมย์ เขต 2 สุโขทัย เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) และสถานศึกษา ในกรณีที่คณะติดตามของแต่ละคณะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 1. นางศิริพร    สาตยศ  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. นางสาวอรกมล   พรหมกุล ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. นางสาวมนัญญา งามทรง ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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  มีหน้าที่  ติดตามการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า
ในการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในพ้ืนที่ เป้าหมาย และสรุป รายงาน              
ผลการติดตาม เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป 
  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
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  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                                       ที่             /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะติดตามการจัดกิจกรรมและประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย 
(เพ่ิมเติม) 

------------------------------------- 
  ตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 840/2562 เรื่องคณะติดตาม       
การจัดกิจกรรมและประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
จ านวน 4 คณะ ณ จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุโขทัย  โดยเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการกระตุ้น เร่งรัด ก ากับ และติดตามการจัดกิจกรรม
และประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้แต่งตั้งคณะติดตาม        
การจัดกิจกรรมและประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย (เพ่ิมเติม) ดังต่อไปนี้ 

 คณะติดตามที่ 1 - 4 ติดตามการจัดกิจกรรมและประชุมรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย 
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 บุรีรัมย์ เขต 2 สุโขทัย เขต 2 และส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) และสถานศึกษา  
 1. นางสุภัตรา ชะเอม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 2. นางสาวชรินภรณ์  ดอกดวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี) 

  มีหน้าที่  ติดตามการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด              
และกิจกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งเข้าร่วมประชุมติดตาม           
ความคืบหน้าในการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมาย และสรุปรายงานผล
การติดตาม เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป 
  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
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ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                      ที่             /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะติดตามเชิงประจักษ์การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

------------------------------------- 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้ส านักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินโครงการเร่งรัด ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการป้องกัน 
ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเร่งรัด ก ากับ และติดตามการปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการป้องกัน 
ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้งคณะติดตามเชิงประจักษ์ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 42 เขต และ
สถานศึกษาเขตละจ านวน 1 แห่ง ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

คณะที่ปรึกษา 
1. นายสุเทพ   ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายสนิท    แย้มเกษร   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายอัมพร   พินะสา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นายพีระ     รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7. นายธีร์       ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว รักษาการในต าแหน่ง 
   ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะอ านวยการ 
1. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
2. นางอังคณา สุขเสวี รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายนริศว์   ปรารมย์ รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นางปณิชา  นัยเพียร รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคเหนือ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        /6. นายชัชวาลย์... 
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6. นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคใต้ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. นายนิธิศ      ภู่ชัย ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8. นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคตะวันออก 

   ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
10. นางสาวมนทกานติ์  แก้วพฤกษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
11. นางกนกกร  เอ่ียมกระสินธุ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12. นางสดใส   นิยมจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ภาคกลางและกรงุเทพมหานคร 

 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่คณะติดตามให้เกิดประสิทธิภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการติดตามเชิงประจักษ์ 

คณะติดตามเชิงประจักษ์การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 คณะติดตามที่ 1 ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กาญจนบุรี เขต 1  นครปฐม เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) และ
สถานศึกษาเขตละจ านวน 1 แห่ง 
 1. นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประธาน 
 2. นายฉัตรชัย   หวังมีจงมี ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. นางสาวมนัญญา  งามทรง ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

             คณะติดตามที่ 2 ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ลพบุรี เขต 1  
นนทบุรี เขต 2  สระบุรี เขต 1 และสถานศึกษาเขตละจ านวน 1 แห่ง 
 1. นางอังคณา  สุขเสวี รองผู้อ านวยการ          ประธาน 
  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3. นางสาวสินีนาถ  เศวตสุพร ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
       /คณะติดตามท่ี 3... 
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 คณะติดตามที่ 3 ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  จันทบุรี เขต 2  
สระแก้ว เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  (ชลบุรี ระยอง) และสถานศึกษาเขตละ
จ านวน 1 แห่ง 
 1.  นายกิตติ  สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ประธาน  
 2. นางสาวรุ่งทิวา  งามตา ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
 3. นางอรอุมา หวังมีจงมี ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 คณะติดตามที่  4  ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
ฉะเชิงเทรา เขต 2  ปราจีนบุรี เขต 1  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา  
สมุทรปราการ) และสถานศึกษาเขตละจ านวน 1 แห่ง 
 1. นางรัสรินทร์  ชุติวิบูลย์ฉัตร ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประธาน
 2. นางสาวกริษฐา  เจริญเลิศ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. นางสาวธีรวรรณ  บุญบ ารุง   ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 คณะติดตามที่ 5  ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  มุกดาหาร  
กาฬสินธุ์  เขต 3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม  มุกดาหาร) และสถานศึกษา     
เขตละจ านวน 1 แห่ง 
 1. นางสาวมนทกานติ์  แก้วพฤกษ์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประธาน 
 2. นางสาวอรกมล   พรหมกุล ส านักตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะติดตามที่ 6  ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ  ยโสธร เขต 2  
อุบลราชธานี เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี อ านาจเจริญ) และ
สถานศึกษาเขตละจ านวน 1 แห่ง 
 1. นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ประธาน 
 2. นางศิริพร  สาตยศ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. นางสาวนาราทิพย์  ทองโสภา ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะติดตามที่ 7  ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  หนองคาย เขต 1  
อุดรธานี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) และสถานศึกษาเขตละจ านวน         
1 แห่ง 
 1. นางปณิชา นัยเพียร รองผู้อ านวยการ         ประธาน 
  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 2. นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิริ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 3. นายไชยา อินทะเสน ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 4. นางสาวณฐมน  ไชยเกตุ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 
        /คณะติดตามท่ี 8.... 
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คณะติดตามที่ 8  ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สตูล  สงขลา เขต 3 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) และสถานศึกษาเขตละ จ านวน  1 แห่ง 
 1. นางสดใส  นิยมจันทร์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประธาน 
 2. นางสุนีย์    สิทธิธนะ   ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. นางจตุพร  เรียงความ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะติดตามที ่9 ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 - 2  และสถานศึกษาเขตละจ านวน 1 แห่ง 

1. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประธาน 
2. ผู้แทนส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 
3. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
4. นางสาวอุบลพรรณ  มีจิตต์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะติดตามที่ 10 ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
เพชรบูรณ์ เขต 3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์) และ เขต 41 (ก าแพงเพชร  
พิจิตร) และสถานศึกษาเขตละจ านวน 1 แห่ง 

1. นายนิธิศ   ภู่ชัย ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประธาน 
2. นายประกิจ  ถิ่นนา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
3. นายชนัฐชัย ตาควัน ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

คณะติดตามที่ 11 ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเขต 4 และสถานศึกษาเขตละจ านวน 1 แห่ง  
 1. นายนริศว์ ปรารมย์   รองผู้อ านวยการ        ประธาน 

 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. ผู้แทนส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 

 3. นางสาวอังคณา  เหว่าวิทย์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. นางจารุวรรณ  รัตภาสกร ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ติดตามเชิงประจักษ์ และสรุปผลการติดตามของส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา     

 คณะติดตามที่ 12 คณะติดตามเชิงประจักษ์การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา ในภาพรวมจ านวน 42 เขต ในกรณีเร่งด่วน 
 1. นายธีร์      ภวังคนันท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว รักษาการในต าแหน่ง 
    ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้อ านวยการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. นางอังคณา  สุขเสวี รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. นายนริศว์  ปรารมย์ รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. นางปณิชา  นัยเพียร รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  6. ผู้แทนส านักงบประมาณ 

  7. นางกรแก้ว  ถนอมกลาง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

  8. นางสายพันธ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

  9. นางสาวอนุกูล  มโนชัย  ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

 10. นางสาวจีระวรรณ  ปักกัดตัง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

 11. นายปวัตร  ศรีทานนท์  ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 12. นางสาวธนัญญา  แสงทอง  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 13. นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  มีหน้าที่  อ านวยการ ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานติดตาม กรณีที่คณะติดตามที่  1 - 11 
ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
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ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                                     ที ่      /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

---------------------------------  
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้ส านักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการตามโครงการเร่งรัด ติดตาม ก ากับการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานตามกิจกรรมในการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้
โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปและ
รายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

คณะที่ปรึกษา 
1. นายสุเทพ   ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายพีระ    รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสนิท    แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นายอัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ   วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7. นายธีร์       ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว รักษาการในต าแหน่ง 
   ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะอ านวยการ 
1. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. นางอังคณา    สุขเสวี รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายนริศว์      ปรารมย์ รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นางปณิชา     นัยเพียร รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคเหนือ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคใต้ 

 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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7. นายนิธิศ      ภู่ชัย ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8. นางนงลักษณ์  วิไลวงศ์เสถียร ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคตะวันออก 

   ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
10. นางสาวมนทกานติ์  แก้วพฤกษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
11. นางกนกกร  เอ่ียมกระสินธุ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12. นางสดใส   นิยมจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  อ านวยการ   และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแก่คณะท างาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   

คณะท างาน 

1. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ประธาน 
2. นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
3. นายกิตติ  สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
4. นางรัสรินทร์  ชุติวิบูลย์ฉัตร ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะท างาน 
5. นายอรุณ  พรหมจรรย์ ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะท างาน 
6. นางอังคณา    สุขเสวี รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
7. นายนริศว์      ปรารมย์ รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   คณะท างาน 
8. นางปณิชา     นัยเพียร รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะท างาน 
9. นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคเหนือ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         คณะท างาน 
10. นายนิธิศ      ภู่ชัย ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
11. นางสาวมนทกานติ์  แก้วพฤกษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ 
 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน
12. นายปวัตร  ศรีทานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร 
 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน คณะท างาน 
13. นางสาวปราณี  เพ็งจันทา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 คณะท างาน 
14. นางสาวสุรีวรรณ  ฟองอินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะท างาน 
15. นางสาวเณติมา  สิทธิสงคราม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่) คณะท างาน 
16. นายธีระชล   ยอดชู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา) คณะท างา 
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17. นายโมฮ าหมัดสตาร์  ราซัค ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส) คณะท างาน 
18. นายสมเกียรติ  หนูแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คณะท างาน 
19. นางธนิทอร  หอมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะท างาน 
20. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 (อุดรธานี) คณะท างาน 
21. นางวันเพ็ญ  ตันตระกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 คณะท างาน 
22. นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะท างาน 
23. นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี) คณะท างาน 
24. นางสาวปียาภัทร สุวินธนไพศาล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม คณะท างาน 
25. นางพิทยา พุ่มอ่ิม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากน้ า คณะท างาน 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
26. นายพิเชษฐ์  เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะท างาน 
      สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์) 
27. นางวริยา  ดาวเศรษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านบางกรัก คณะท างาน 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
28. นายจรินทร์  เสียงหวาน ครูโรงเรียนสตรีพังงา คณะท างาน 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา)  
29. นางปัญจรัศม์  ศุภรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ คณะท างาน 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
30. นายณฐพล  ฉิมนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม  คณะท างาน 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) 
31. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรางคล้า คณะท างาน 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
32. นายเจษฎา ณ พัทลุง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดเป้ง คณะท างาน 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
33. นางกชพร  มั่งประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะท างาน 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี) 
34. นางสุนีย์    สิทธิธนะ   ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน
35. นายไชยา อินทะเสน ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     คณะท างาน 
36. นายฉัตรชัย   หวังมีจงมี ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
37. นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
38. นางสาวรุ่งทิวา  งามตา ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   คณะท างาน  
39. นางอรอุมา หวังมีจงมี ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
40. นางสาวธีรวรรณ  บุญบ ารุง   ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
41. นางสาวอุบลพรรณ  มีจิตต์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
42. นางสาวณฐมน  ไชยเกตุ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
43. นางจตุพร  เรียงความ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
44. นายชนัฐชัย ตาควัน ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   คณะท างาน 
45. นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
                              /46. นางสดใส... 
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46. นางสดใส  นิยมจันทร์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
       คณะท างานและเลขานุการ     

47. นางสาวอังคณา  เหว่าวิทย์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                              
                                                                                                  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ   
48. นางศิริพร   สาตยศ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                              
                                                                                       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
49. นางสาวธนัญญา  แสงทอง ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                           

             คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
50. นางสาวกริษฐา  เจริญเลิศ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                   
                                                                                            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
51. นางสาวอรกมล  พรหมกุล ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                            

                                                                                       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
52. นางสาวมนัญญา  งามทรง ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                            
                                                                                            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ                                                            
53. นางสาวปุญญาพัฒน์  เปลี่ยนศรีเพ็ชร  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
                                                                                            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
54. นางวิไล    สมเฟือง ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
                                                                                            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
55. นางสาวยุพิน   กิจกิ่ง ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
                                                                                            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
56. นางสาวรัตนา  รอดโพธิ์ทอง ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
                                                                                            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
57. นายสมเกียรติ  บรรจง ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
                                                                                            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ด าเนินการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพต่อราชการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                                      ที่             /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 (เพ่ิมเติม) 
------------------------------------- 

  ตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  1493/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
สั่ง ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ด าเนินงานกิจกรรมสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้โครงการเร่งรัด ติดตาม ก ากับการปฏิบัติการตามแผนการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแต่งตั้งคณะท างานประชุม
เชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

คณะท างาน 

 1. นางสาวสินีนาถ  เศวตสุพร ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นางสาวอัญชลี  ไหมทอง ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. นางสาวศิริพัทธ์  วิบูลย์ธนังกุล ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  มีหน้าที่  ด าเนินการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพต่อราชการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
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คณะบรรณาธิการกิจ 

 
 

 
 

สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 
 

1.  นางสดใส  นิยมจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 
  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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