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ค ำน ำ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบบันี ้  ได้จัดท ำข้ึนเพื่อเป็นข้อมลูเบื้องต้น ในกำรปฏิบัติงำนและวิธีกำรท ำงำน 
เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงำนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำร    และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัต ิ เพื่อให้ผูป้ฏิบัติมี
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ    และหำกมีเปลี่ยนถ่ำยย้ำยโอน  ผูป้ฏิบัติงำน 
สำมำรถน ำคู่มือฉบับนีม้ำใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัตงิำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และเมื่อมีวิธีกำรที่ท ำให้งำนมปีระสิทธิภำพ
มำกกว่ำ พร้อมที่จะปรบัปรุงแก้ไขเพื่อควำมถูกต้องสมบูรณ์ ของคู่มือในกำรปฏิบัติงำนต่อไป  

ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ คู่มือฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูร้ับผิดชอบงำนกิจกำรนักเรียน และงำน
กิจกำรพิเศษ  ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำต่อไป 

(นางสุกัลยา  ทองนุย) 
ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 



ข 

สารบัญ 

หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ ข 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 1 

งำนกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 2 
โครงการรปฏิบัติการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด 2 
โครงการป้องกนัและแกไขปญหายาเสพติด
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว  ปลอดสำรเสพติดและอบำยมุข 3 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 3 
กำรรำยงำนข้อมลูก ำลงัพล 3 
กำรจัดกจิกรรมเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติด (๒๖ มิถุนำยน) 4 
การประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการ 4 
กำรเสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อขอรบับ ำเหนจ็กรณีพิเศษ ผูป้ฏิบตัิงำนด้ำนยำเสพติด 4 
กำรรำยงำนผลกำรส ำรวจสภำพกำรใช้สำรเพสิตด (CATAS System) 4 

 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด(NISPA) 5 
งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ 7 

งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์และเพศศึกษำ 9 
งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรยีน 10 



1 

แนวคิด 
งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เป็นงำนทีส่นับสนุนและสง่เสรมิให้สถำนศึกษำในสงักัดเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพโดยเน้นกำรบรูณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย น ำแหลง่เรียนรู้และภูมิปญัญำท้องถ่ินมำใช้ประกอบกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรพฒันำคุณภำพผู้เรียนทัง้ด้ำน ร่ำงกำย จิตใจ สังคม สติปัญญำ ทักษะชีวิต คุณธรรม 
จริยธรรม จิตอำสำ กำรกีฬำ ลูกเสือ เนตรนำร ียุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญ ประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก 
กำรจัดหำทุน–กองทุนกำรศึกษำ เพื่อช่วยเหลือผูเ้รียนทัง้เดก็ปกติเด็กด้อยโอกำส เด็กบกพรอ่ง เด็กพิกำร และ 
เด็กที่มีควำมสำมำรถพเิศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครวั ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภำคเอกชน ร่วมจัดกำรศึกษำที่จะสง่ผลต่อกำรพฒันำคุณภำพชีวิตผู้เรียน 
รวมทั้งปฏิบัติตำมพันธกจิที่ได้มีกำรลงนำมในควำมตกลงร่วมกันระหว่ำงประเทศ กำรรองรับประชำคมอำเซียน 
ในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทั้งกำรแลกเปลี่ยนและกำรสง่เสรมิกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสง่เสรมิคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย ภำยใต้
ควำมร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภำคเอกชน 
ทุกรปูแบบให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

2. เพื่อสง่เสรมิสุขภำพกำยและสุขภำพจิต ผู้รบับริกำรทำงกำรศึกษำ ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริม
ให้สถำนศึกษำจัดอำหำรกลำงวัน อำหำรเสรมิ (นม) และเพือ่ส่งเสริมให้มีจริยธรรม และกำรปฏิบัติตนตำมระบอบ 
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. เพื่อสง่เสรมิสิทธิเด็ก กำรจัดหำทุน กองทุนกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำให้กับเด็ก
นักเรียนทั้งเด็กปกต ิเด็กด้อยโอกำส เด็กบกพร่อง เด็กพิกำร และเด็กทีม่ีควำมสำมำรถพิเศษด้วยกำรระดม 
ทรัพยำกรจำกทุกฝ่ำย 

4. เพื่อสง่เสรมิกิจกำรพเิศษ ที่เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงและประสำนเครือข่ำยทุกระดับ
ไปสู่กำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

5. เพื่อรองรบัประชำคมอำเซียน ตลอดจนข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงประเทศในกำรจัด
กำรศึกษำทั้งแลกเปลี่ยน และสง่เสริมสนบัสนุนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำร่วมกัน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



2 

งานปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ
2. เพื่อด ำเนินกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในกลุม่นักเรียนและนกัศึกษำ
3. เพื่อด ำเนินกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. เพื่อประสำนกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในจงัหวัด

ขอบเขตของงาน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำด ำเนินกำรประสำนงำน ส่งเสรมิ สนับสนุน กำรปอ้งกัน และแก้ไขปัญหำ 

สำรเสพติดในสถำนศึกษำ ในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษำ ในพื้นที่ให้บริกำรทำงกำรศึกษำ รวมทัง้ในเขตพื้นทีจ่ังหวัด 
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะงาน 
ดําเนินการดานการป้องกันและแกไขปญหายาเสพในสถานศึกษา ประสานงานและรวมมือกับ

หนวยงานอื่นๆ เชน ศอ.ปส.ศธ./ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ./ศป.ปส.อบต./ปปส.ภําค/โรงเรียน ในกํารสนับสนุนสงเสริมการ
ดําเนินงานป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมนักเรียน จัดทําโครงการป้องกัน แกไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
น ักเรียนกลุมเสี�ยงตอปญหายาเสพติด หรือสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคตางๆ เชน ชมรม To Be 
Number One กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เป็นตน จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานในระบบ NISPA และ CATAS  
จัดทําขอมูลดานการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา  จัดทําฐานขอมูลผูปฏิบัติงานป้องกนัยาเสพติด เพื่อ
เสนอพิจารณาร ับบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  วิเคราะห  วิจัยและเผยแพรผลกํารดําเนินงํานดานการป้อ
งกัน และแกไขปญหายาเสพติดของ สพป.สกลนคร เขต 3

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นโยบำยของรัฐบำล
2. นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
3. นโยบายของจังหวัดสกลนคร

ขั้นตอนการด าเนินงานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 

1. การจัดท าโครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปี 
1.1 ศึกษานโยบายการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสกลนคร
1.2 จัดทาํแผนปฏิบัติงาํนปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหนวยงานเสนอจังหวัดสกลนคร
1.3 จัดทาํโครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามที่่จังหวัดสกลนคร อนุมัติแผน 
1.4 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการที�ได้รับอนุมัติจากจังหวัดสกลนคร
1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการให้จังหวัดสกลนคร



3 

2. การด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สพป.สกลนคร เขต 3
2.1 จัดท ำแผนปฏิบัตกิำรป้องกันและแกป้ัญหำยำเสพติด 
2.2 จัดท ำโครงกำรตำมแผนที่ได้รบัอนุมัต ิ 
2.3 ด ำเนินงำนกิจกรรมตำมโครงกำรที่ได้รบัอนุมัต ิ 
2.4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนต่อผูบ้ังคับบัญชำ  

3. การด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดสารเสพตดิและอบายมุข
3.1 ประสำนโครงกำรระดับกระทรวงเพื่อเตรียมควำมพร้อม/ก ำหนดกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำและสถำนศึกษำที่มีควำมประสงค์สง่ผลงำนเข้ำรบักำรประเมิน 
3.2  ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว  ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขระดับเขตพื้นที่

กำรศึกษำ  แจ้งสถำนศึกษำในสงักัดทรำบ 
3.3  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลงำนเชิงประจักษ์  และเอกสำรผลกำรด ำเนินงำนในระดบักลุ่มโรงเรียน

และระดบัเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
3.4  ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลงำน  เพื่อช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์วิธีกำรประเมิน   
3.5 ด ำเนินกำรประเมินผล  
3.6  จัดท ำประกำศผลกำรประเมินในแต่ละระดบั   
3.7  จัดท ำประกำศนียบัตรให้แก่โรงเรียนทีผ่่ำนกำรประเมิน 
3.8  จัดส่งผลกำรประเมินไปยังหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง  
3.9  เมื่อกระทรวงประกำศผลกำรประเมินในระดับต่ำง ๆ  ประสำนแจง้ผู้ได้รบัรำงวัลทรำบเพื่อเข้ำรับรำงวัล

ตำมก ำหนดกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

4. การด าเนินงานกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE
4.1 ศึกษำแนวทำงกำรจัดต้ังชมรม TO BR NUMBER ONE  
4.2 เผยแพร่แนวทำงกำรจัดต้ังชมรมใหโ้รงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินกำร 
4.3 ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียน  
4.4 รวบรวมข้อมลูสมำชิก/กิจกรรมที่ด ำเนินงำนในรอบปีของโรงเรียน  
4.5 รำยงำนข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ  

5. การรายงานข้อมูลก าลังพล
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.)    และศูนย์ป้องกันและปรำบปรำม   

ยำเสพติดกระทรวงศึกษำธิกำร  ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องรำยงำนน ำเข้ำข้อมลูก ำลังพล  ในแต่ละ 
ปีงบประมำณ  โดยใช้   Username และPassword  ดังนี้  -  สพฐ. Username obec1602 Password x4jbtg 
กระทรวงศึกษาธิการ  Username  moe        Password  p9c975        ทั้งนี้  มีวิธีกำรด ำเนินงำนดงันี้  

5.1 ศึกษำแนวทำงกำรรำยงำนข้อมูลก ำลังพล จำกเอกสำรคู่มือกำรกรอกข้อมลู  
5.2 ออกค ำสั่งแต่งตัง้ก ำลงัพลผูป้ฏิบัติงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ (ระดบัเขตพื้นที)่ 
5.3 แจ้งโรงเรียนจัดท ำค ำสั่งก ำลังพลในระดับสถำนศึกษำ   จัดเกบ็ข้อมลูก ำลงัพลและรำยงำนข้อมูลทำง 

http//hr.nccd.go.th ภำยในก ำหนด 
5.4 ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมลูของโรงเรียนและจัดเกบ็เปน็ข้อมูลสำรสนเทศของ สพป.ลพบรุ ีเขต ๒ 
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6. การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน)
6.1 ศึกษาแนวทํางานการกิจกรรมของจังหวัดสกลนคร  และกระทรวงศึกษาธิการ 
6.2 เผยแพร่แนวทำงกำรจัดกิจกรรมให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดทรำบ  เพื่อเตรียมควำมพร้อมและให้

ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำน ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ.  ในกำรจัดกิจกรรม 
6.3 รวบรวมข้อมลูเพือ่จัดท ำรำยงำนพร้อมภำพถ่ำยกจิกรรมของโรงเรียน 
6.4 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนไปยังหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องทรำบ  

7. การประชุมประจ าเดือนของคณะท างานฯ
7.1 แจงกําหนดการประชุม
7.2 เสนอขออนุญำตเข้ำร่วมประชุมต่อผูบ้ังคับบัญชำ  
7.3 รวมข้อมูลผลกำรด ำนินงำนในรอบเดือน/เข้ำร่วมประชุม/รำยงำนข้อมูลต่อที่ประชุม  
7.4 สรุป รำยงำนผลกำรประชุมเสนอผู้บงัคับบญัชำ  
7.5 ในข้อรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด  น ำเรียนผู้บงัคับบัญชำ และแจง้โรงเรียน

ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติและรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อทีป่ระชุมในครั้งต่อไป 

8. การเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือขอรับบ าเหน็จกรณีพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
8.1 ศึกษำระเบียบแนวทำงกำรพิจำรณำคุณสมบัตผิูส้มควรได้รับกำรเสนอช่ือขอรบับ ำเหนจ็ควำมชอบกรณี

พิเศษ ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดประจ ำป ี 
8.2 จัดท ำบัญชีรำยช่ือบุคคลทีเ่คยได้รับบ ำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษและโรงเรียนที่มผีลกำรด ำเนินงำนดีเด่น

ในรอบป ี 
8.3 แจ้งให้โรงเรียนทีม่ีผลกำรด ำเนินงำนดเีด่นเสนอช่ือบุคคล  
8.4 จัดท ำบัญชีตำมแบบเสนอช่ือเสนอไปยังจงัหวัดลพบรุ ีหรือกระทรวงศึกษำธิกำร แล้วแต่กรณี 
8.5 แจ้งผลกำรพิจำรณำให้บุคคลที่ได้รับบ ำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษทรำบ  
8.6 ประสำนกับกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล เพื่อกำรออกคำสั่งปรบัเงินเดือน  
8.7 จัดเก็บหลกัฐำนเพือ่เป็นข้อมลูสำรสนเทศในปีต่อไป  

9. การรายงานผลการส ารวจสภาพการใชส้ารเพสิตด (CATAS System)
ส ำนักสง่เสรมิกจิกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ขอควำมร่วมมือสถำนศึกษำในสงักัด 

รำยงำนผลกำรส ำรวจสภำพกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ ผ่ำนระบบ CATAS System)   เพื่อดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุม่เสี่ยง โดยในแต่ละสถำนศึกษำม ีUsername และ Password ของตนเองในกำร เข้ำไปกรอกข้อมลูใน
ระบบ CATAS System 
สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
Care and Trace Addiction in School System ( CATAS System ) 

1. เข้ำไปที่ www.catas.in.th ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ต (Internet) โดยสำมำรถเข้ำถึงได้ทัง้เครือ่ง
คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์โทรศัพทเ์คลื่อนที่สมำรท์โฟน 

2. ใส่ user name (ช่ือเข้ำใช้) และ password (รหสัผ่ำน) โดยใช้รหัสโรงเรียน เลข 10 หลัก เป็นทั้ง user
name และ password ในกำรเข้ำระบบ  ทั้งนี้  สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบรุี 
เขต 2  ใช้ user name และ password  ดังนี้  1016490_ _ _ _   (หกตัวหลงัตรงกับรหสัOBEC ของสถานศึกษา) 

http://www.catas.in.th/
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3. กำรกรอกข้อมลูเริ่มต้น สถำนศึกษำทุกแห่งจะต้องกรอกขอ้มูลพื้นฐำนให้ครบถ้วน กรอกภำคเรียนละ 1 ครั้ง
(สถานศึกษาทุกแห่ง จะต้องเข้ามาบันทึกไม่ว่าจะมีหรือไมม่ีนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือยาเสพติด ก็ตาม) 
ส ำหรับกำรบันทึกข้อมลูเกี่ยวกับสำรเสพติด/ยำเสพติด สถำนศึกษำกรอกทันทีเมื่อพบผูเ้กี่ยวข้องฯ และกรอกข้อมูล
ได้ตลอดเวลำ (real time) เมื่อพบนักเรียนเข้ำไปเกี่ยวข้องกบัสำรเสพติด/ยำเสพติด โดยข้อมลูที่จะน ำมำบันทึก
ได้มำจำกกำรคัดกรองของทำงโรงเรียนเอง หรือ เป็นข้อมูลที่ได้มำจำกกำรจัดระเบียบสังคม 

4. ตัวระบบมี 3 ส่วน คือ

ส่วนท่ี 1 การบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน (ช่ือ ผอ. /ช่ือครูที่รบัผิดชอบ /จ ำนวนคร ู/จ ำนวนนักเรียน 
ชำย หญงิ ฯลฯ (สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องเข้ามาบันทึกข้อมูล ข้อ 1.1 และ 1.2) 

1 ข้อมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำ 
2 ข้อมูล ครู / นักเรียน ปจัจุบัน 

ส่วนท่ี 2 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสารเสพติด/ยาเสพติด แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 
 2.1 กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับสารเสพติด สถำนศึกษำบันทึกข้อมลู จ ำนวนผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัสำรเสพติด ได้แก่ 

เหล้ำ บุหรี ่หรอืเหล้ำและบหุรี)่ 
 2.2 กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สถำนศึกษำบันทึกข้อมูลเมื่อพบนักเรียนทีเ่กี่ยวข้องกบัยำเสพติด 

ได้แก่ ยำบ้ำ กัญชำ ยำอี ยำไอซ์ กระท่อม ฯลฯ จะต้องกรอกประวัตสิ่วนตัว ช่ือ ที่อยู ่เลขประจำตัว 13 หลกั ฯลฯ 
โดยมีกำรคัดกรองเด็ก เป็นประเภท ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติด (โดยใช้แบบคัดกรองของกระทรวงสำธำรณสุข ) รวมทัง้มี
กำรบันทึกกำรใช้ยำในทำงทีผ่ิด ได้แก่ ยำประเภทโปรโครดิล เมทำโดน ฯลฯ 

2.3 กลุ่มค้ายา สถำนศึกษำบันทึกข้อมูลจ ำนวนผู้ทีส่งสัยว่ำค้ำยำ 

หมายเหต ุ: เด็ก 1 คน มีปัญหำทัง้สำรเสพติด (เหล้ำ บุหรี)่ และยำเสพติด (ยำบ้ำ กัญชำฯลฯ) ให้บันทึกข้อมลูเด็กคน
นั้น ให้อยู่ในส่วนของยำเสพติดชนิดที่ใช้บ่อยทีสุ่ด

ส่วนท่ี 3 การบันทึกการดูแลช่วยเหลือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  สถำนศึกษำจะต้องบันทึกข้อมูลกำรดูแล
ช่วยเหลือเด็กแต่ละคน ตำมรำยช่ือเด็กที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกบัยำเสพติดที่ไดบ้ันทึกไว้ว่ำได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงไร
บ้ำง ได้แก่ 

- กำรให้ค ำปรึกษำ/เยี่ยมบ้ำน  
- กระบวนกำรจิตสงัคมในสถำนศึกษำ  
- ค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
- ส่งต่อบ ำบัดรักษำในสถำนพยำบำล   ( ข้อมูลกำรช่วยเหลือนี้ส ำคัญ บันทึกได้หลำยครัง้และตอ่เนือ่ง ) 

และบันทึกสถานะผู้ท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือ ได้แก่ 
- อยู่ระหว่ำงกำรดูแล ช่วยเหลอืปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงเรียนและยังเรียนตำมปกติ 
- อยู่ระหว่ำงกำรบ ำบัดรักษำในสถำนพยำบำลและยังเรียนตำมปกติ 
- พักกำรเรียนและส่งต่อไปบ ำบัดรักษำในสถำนพยำบำล  
- ลำออกจำกโรงเรียนกลำงคัน  
- ย้ำยสถำนศึกษำ  
- เลกิจำกกำรเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ยำเสพติดและยังเรยีนปกติ  

( ข้อมูลสถำนะ จะต้องบันทึกโดยทันทเีมื่อบันทึกช่ือเด็กเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ซึ่งถ้ำเด็กยังอยู่ในโรงเรียน ให้
เลือก อยู่ระหว่ำงกำรดูแลฯ ช่วยเหลอื ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงเรียนและยังเรียนตำมปกตเิป็นอันดับแรก )
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ข้อสังเกต 
การบันทึกข้อมูลการดูแลช่วยเหลือ ให้คลิ๊กที่ช่ือของเด็ก ผู้บันทึกข้อมลู สำมำรถบันทึกข้อมลูกำรช่วยเหลือ

ได้หลำยๆ ครั้ง ของเด็กแตล่ะคน ระบบจะแสดงข้อมูลเด็กทีไ่ด้รับกำรช่วยเหลอื ตำมวันที่ 
ส่วนสถานะผู้ท่ีได้รับการช่วยเหลือ เมื่อสถำนศึกษำ ดูแลเดก็จนแน่ใจว่ำ เด็กไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยำเสพติดเป็น

ปกติแล้ว ให้โรงเรียนเลือก เมน ูเลิกจำกกำรเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ยำเสพติดและยังเรียนปกต ิระบบจะตัดช่ือเด็กคนน้ัน
ออก เมื่อสิ้นปกีำรศึกษำ 2560 รวมทั้ง เด็กที่ย้ำยสถำนศึกษำ หรือลำออก ด้วย ระบบจะตัดช่ือออกโดยอัตโนมัติ เมื่อ
จบปกีำรศึกษำ แต่ถ้ำยังไม่หำย เมื่อจบปกีำรศึกษำ ช่ือเด็ก ก็จะยังคงอยู่ในปีกำรศึกษำถัดไป 

สถานศึกษาท่ีไม่พบผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด ก็ต้องเข้ำไปบันทึกข้อมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำ  ไว้
ด้วย (เนื่องจำกระบบจะเช็คว่ำ โรงเรียนเข้ำมำบันทกึข้อมลูหรือยงั จำกกำรเข้ำมำบันทึกข้อมูลพื้นฐำน) 

หากมีปัญหาเรื่องชื่อโรงเรียน ไม่ครบ ขำดเกิน ให้ท ำข้อมูล และส่งเมล์ติดต่อไปทำงผู้ดูแลระบบ 
blue6959@hotmail.com
เอกสาร/หลักฐาน 

แบบรำยงำนกำรส ำรวจสภำพกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ระหว่ำงเดือนตุลำคม – กันยำยน 

10. การรายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(NISPA)
รายละเอียด 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.)    และศูนย์ป้องกันและปรำบปรำม     
ยำเสพติดกระทรวงศึกษำธิกำร  ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องรำยงำนข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ  ในปีงบประมำณ  โดยใช้   Username และ
Password  ดังนี้   

- สถำนศึกษำสังกัด สพฐ.  Username obec1602  Password x4jbtg 
- สถำนศึกษำสังกัด สช.  Username opec1602  Password 0st1e4 
ข้อมูลท่ีรายงานเป็นผลการด าเนินงานของสถานศึกษาดังน้ี คือ 

สถำนศึกษำทุกแหง่กรอกข้อมลูพื้นฐำน  ข้อมูลกำรจัดกิจกรรมสง่เสรมิทักษะชีวิต  ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด   กำร
สร้ำงภูมิคุม้กันยำเสพติด  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  เช่น   กิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม  กิจกรรมคร ูD.A.R.E  กิจกรรม To Be Numberone   กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด เป็นต้น  
ขั้นตอน/วิธีการ  

1. เข้ำเซ็บไซต ์http://nispa.nccd.go.th
2. ใส่ Username และ Password ที่ก ำหนดไว้
3. เข้ำระบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ศพส.
4. เข้ำบันทึกข้อมลู “ส าหรับสถานศึกษา” เลือกอ ำเภอ เลอืกโรงเรียน เพื่อกรอกข้อมูลพื้นฐำนและ

ข้อมูลกำรด ำเนินกจิกรรมของโรงเรียน เข้ำไปบันทึกทุกครัง้เมื่อด ำเนินกจิกรรมเพิ่มข้ึน 
5. ดูผลกำรรำยงำนว่ำ โรงเรียนของท่ำนผ่ำนเกณฑ/์ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ถ้ำยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ให้จัดกิจกรรมเพิ่มเตมิ
6. ดูผลจำกกำรรำยงำน
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เอกสาร/หลักฐาน 
แบบรายงานผลการดําเนินงานป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด (NISPA) สถานศึกษารายงาน 

ทุกครั้งเมื่อสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ระหว่ำงเดือนตุลำคม– กันยำยน 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ  

กำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในแต่ละปี   และแต่ละรัฐบำลจะมกีำรเปลี่ยนแปลง      
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนั้น ผู้ปฏิบัตงิำนจะตอ้งศึกษำแนวนโยบำยของแต่รัฐบำลให้ชัดเจน เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ส ำหรับข้ันตอนกำรด ำเนินงำนสำมำรถข้ำมล ำดบัข้ันได ้

งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

1. ชื่องาน งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ 
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำระดับจงัหวัดและระดบัเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
2.2 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยสถำนศึกษำและผูป้กครองนักเรียนนกัศึกษำ และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำร 

ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
2.3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

3. ขอบเขตของงาน
ส ำนักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษํา ด ำเนินกํารจัดท ำโครงกํารสงเสริมควํามประพฤตินักเรียน-นักศึกษาตาม

 สภาพปัญหาของจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความรวมมือระหว่าง สถานศึกษา เครือข่าย และ พนัก
งานเจ้าหนาที่่สงเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา
4. ค าจ ากัดความ

4.1 ศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินกัเรียน-นักศึกษำ หมำยถึง ศูนย์ประสำนงำนในกำรสง่เสริมควำมประพฤติ 
นักเรียน-นักศึกษำ 

4.2 พนักงำนเจ้ำหน้ำทีส่่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน-นักศึกษำ หมำยถึง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
5.2 จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำ ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมควำมประพฤติ 

นักเรียนนกัศึกษำ 
5.3 อบรม-ข้ึนทะเบียนและแต่งตั้งพนกังำนเจ้ำหน้ำที่สง่เสรมิควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
5.4 สร้ำงเครือข่ำยศูนย์สง่เสรมิควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในระดับจังหวัดและเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
5.5 จัดท ำระบบเฝ้ำระวังป้องกันปัญหำพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียนและนักศึกษำร่วมกบัหน่วยงำน 

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ำรวจ พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จงัหวัด เป็นต้น 
5.6 ร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรออกตรวจร่วม และ กำรจัดระเบียบสังคม 
5.7 รำยงำนติดตำมผลเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องเพื่อแกป้ัญหำร่วมกัน 
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6. แบบฟอร์มท่ีใช้
- 

7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 พระรำชบญัญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 
7.2 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรสง่เสรมิควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ พ.ศ. 2548 
7.3. อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก  
7.4 คู่มือบริหำรจัดกำรแนะแนว ๒๕๔๖  
7.5. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยสิทธิเด็กและเยำวชน  
7.6. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖  
7.7. พ.ร.บ.ส่งเสรมิและประสำนงำนเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๒๑  
7.8. คู่มือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สง่เสรมิควำมพระพฤตินักเรียน นักศึกษำ  

8. ขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
1. จัดท ำระเบียบ แนวปฏิบัติ /โครงกำร/แผนกำรปฏิบัตงิำนตำมนโยบำย
2. ประชุมเครือข่ำย พสน.ในแตล่ะอ ำเภอ
3. ประสำนแจ้งหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง แจ้งหน่วยงำน/โครงกำร
4. สนับสนุนให้สถำนศึกษำก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน

นักศึกษำ 
5. ก ำกับ ติดตำม  สรุป รำยงำน



9 

งานปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศศึกษา 
1. ชื่องาน งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส ์และเพศศึกษำ 
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและส่งเสริมกำรปอ้งกนัและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมทำงเพศ โรคติดต่อ 
ทำงเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษำ 

2.2 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยสถำนศึกษำและผูป้กครองนักเรียนนกัศึกษำ และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำร 
ป้องกันและแก้ไขปญัหำพฤติกรรมทำงเพศปญัหำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่มนักเรียนและ 
นักศึกษำ 
3. ขอบเขตของงาน

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำพฤติกรรมทำงเพศ 
ปัญหำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และปัญหำเอดส์ในกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษำ 
4. ค าจ ากัดความ

พฤติกรรมทำงเพศ หมำยถึง กำรกระท ำ หรือ กำรปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องเพศโดยครอบคลุม 
พฤติกรรมที่แสดงออกภำยนอก 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
5.2 ประชุมช้ีแจงนโยบำยและเป้ำหมำยให้ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำในสังกัดทรำบ 
5.3 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพศศึกษำในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและ 

สถำนศึกษำ 
5.4 ปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำร สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังและเสรมิสร้ำงทัศนคติทำงเพศที่เหมำะสมทัง้ใน 

ระดับสถำนศึกษำ ครอบครัวและชุมชน 
5.5 ติดตำมผลเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหำร่วมกัน 
5.6 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

6. แบบฟอร์มท่ีใช้
- 

7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 พระรำชบญัญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 
7.2 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ พ.ศ. 2548 
7.3 นโยบำยรัฐบำล 
7.4 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
7.5 แผนงำน/โครงกำร ของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

8. แบบสรุปมาตรฐานงาน
- 
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งานปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน 

ลักษณะงาน 
ณรงค์และสร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้องในกลุ่มนักเรียนในกำรป้องกนัปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคเอดส์ โดย

ร่วมกับคณะอนกุรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ระดับจังหวัด เสนอแผนงำน/โครงกำร เพื่อสง่เสรมิให้
สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันเอดส์อย่ำงมปีระสิทธิภำพ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำย เผยแพรป่ระชำสัมพันธ์สื่อ เอกสำรต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรป้องกันโรคเอดส์แก่
สถำนศึกษำทุกแหง่ในสังกัด  

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นโยบำยของรัฐบำล
2. นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
3. นโยบำยของจงัหวัดลพบรุี

ขั้นตอนการดาเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรในระดับเขตพื้นทีก่ำรศึกษำและสถำนศึกษำ
2. ประชุมช้ีแจงนโยบำยและเป้ำหมำย ให้ผู้บรหิำรสถำนศึกษำทุกระดบั
3. จัดทำแผนงำน/โครงกำรร่วมกัน ทั้งในระดับสถำนศึกษำและเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
4. ปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรและสร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันทั้งในระดับสถำนศึกษำและ

ครอบครัวของนกัเรียน 
5. รายงานติดตามผลอยางตอเนื่องและรวมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทั้งประสานงาน

กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการป้องกันและแกไ้ขปญัหาโรคเอดสอาจปรับเปลี่ยนไปตามข้อสังเกต ของ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ



นางสุกัลยา  ทองนุ้ย
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา




