
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกรวรรณ  ค าภริมย์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์
ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

ค ำน ำ 
   

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๕  ให้มีการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด  โดยการอ านวยการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา  แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ  และข้อ ๑๑  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ต่างๆ ที่มอบหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๐  ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานภายใน  ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความสะดวกในการ
มอบหมายและควบคุมงาน  จึงประกาศแบ่งหน่วยงานภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ออกเป็น  ๘  กลุ่ม 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงาน  เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา  จึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานขึ้น  ส าหรับคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้  มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของ  นางกรวรรณ  ค าภิรมย์  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

                                                   (นางกรวรรณ  ค าภิรมย์) 
                  นักวชิาการศึกษาช านายการ 
                      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย  8 กระบวนงาน   ได้แก่  

1.งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
2.งานพิจารณาความดีความชอบผู้รับผิดชอบงานด้านป้องกันยาเสพติด 
3.งานศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
4.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

  5.งานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในสถานศึกษา   
 6.งานส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 

7.งานส่งเสริม สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  8.งานส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  ข้อ 1 
      โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

               2. วัตถุประสงค์          
       2.1 เพ่ือพัฒนาการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษา           
              2.2 เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์จังหวัด   
 2.3 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรม
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ต่อเนื่องและต่อยอด
อย่างยั่งยืน  

2.4 เพ่ือพัฒนาทักษะ ศักยภาพ องค์ความรู้ และสนับสนุนความเข้มแข็งของนักเรียน นักศึกษาใน
การจัดกิจกรรมตามแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE 

3. ขอบเขตงาน          
    3.1 การรณรงค์เพ่ือปลุกจิตส านึกและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในหนว่ยงาน
ทางการศึกษา/สถานศึกษาที่มีประสิทธภิาพมีส่วนรว่มทุกภาคส่วน ก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือพัฒนา และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
   3.2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต สร้างความตระหนักเพ่ือให้เห็นคุณค่าตัวเอง เสริมสร้างการยอมรับ
ทางสังคม 
     3.3 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานทางการศึกษา 
 4. ค าจ ากัดความ         
    4.1 โครงการ TO BE NUMBER ONE หมายถึง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน วัยรุ่น ให้มีภูมิคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เปิดเผยตัวเองเข้ารับการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู โดยสมัครใจ 
ภายใต้กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” โดยมียุทธศาสตร์และวิธีการด าเนินโครงการที่ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็น
ศูนย์กลางบนพ้ืนฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของเยาวชน วัยรุ่น



 
 

และกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ ทั้งวัยท างานในสถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ในสถานพินิจฯ เรือนจ า และ
ส านักงานคุมประพฤติ โดยมีกลยุทธ์ส าคัญคือการใช้สโลแกน “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” ความหมายคือ การ
เป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด 
สามารถฝึกฝนและท าจนเป็นผลส าเร็จได้ ท าแล้วมีความสุข มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ 
 4.2  การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา หมายถึง  การจัดตั้งชมรม  
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
    4.3  ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE     
ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข    
การด าเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่มให้เกิดความสนุก พร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ การควบคุม
อารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ดี) มีความสามารถ ในการ
รู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
(เก่ง) มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต มีความสงบสุขทางใจ และสามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข (สุข) 
รวมทั้งจัดบริการเพ่ือให้โอกาสส าหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ ของวัยรุ่นในสถานศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุก ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่น
ได้ง่าย 
 4.4 กลุ่มเป้าหมายศูนย์เพ่ือนใจ วัยรุ่นและเยาวชน อายุ 10 – 22 ปี โดยจ าแนกเป็นอาสาสมัคร/
แกนน า และสมาชิกศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ที่มาใช้บริการในศูนย์และครอบครัว 
    4.5 ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา : นักเรียนนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบบริหาร
จัดการ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    4.6 โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จัดขึ้นเพ่ือให้สมาชิก            
ที่ความสามารถในด้านการเต้นและการร้องเพลงได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิก
ทั่วประเทศ 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนด าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ 

TO BE NUMBER ONE 
     5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดผู้รับผดิชอบจากหนว่ยงานทางการศึกษา สถานศึกษาระดับจังหวัด  

5.3  พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัด 
5.4  จัดตั้งศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE 

     5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา 
     5.6  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัครสมาชิก  

5.7 สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
5.8 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ และแผน

ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์หลักของโครงกำร 

แต่งต้ังคณะกรรมกำร ก ำหนดผู้รับผิดชอบจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด 

พัฒนำชมรม TO BE NUMBER ONEในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ทุกสังกัด 
 

จัดต้ังศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำเตรียมควำมพร้อมกำรประกวด

ชมรมTO BE NUMBER ONE ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรและกำรรับสมัครสมำชิก 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
 

ประชำสัมพันธก์ำรจัดกิจกรรม 

ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

 
 
 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

  7.1 แบบรายงานกิจกรรม 
  7.2  แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
  7.3  แบบสรุปคะแนนของคณะกรรมการ 

 
 
 



 
 

 
 
 
8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 8.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 
  8.2  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  8.3  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560     
  8.4  พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
  8.5  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
  8.6  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
  8.7  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
  8.8  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  8.9  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  8.10 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  8.11 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  8.12 นโยบายของจังหวัด 
      9  .เอกสารอ้างอิง 
  9.1 คู่มือการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 
  9.2 คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” ส าหรับอาสาสมัคร/แกนน า ศูนย์
เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุง ปี 2556 
  9.3 คู่มือการด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 



 
 

   1. ชื่อ (กระบวนงาน)  ข้อ 2  
      งานพิจารณาความดีความชอบผู้รับผิดชอบงานด้านป้องกันยาเสพติด 

2. วัตถุประสงค์          
                         2.1 เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานของบุคลากรที่ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานดีเด่น ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ
 2.2 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหน่วยงานทางการศึกษา และมีผลการด าเนินงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ    
 2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะ องค์ความรู้  พัฒนากระบวนการด าเนินงาน และส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานการศึกษาที่มีผล
การด าเนินงานดีเด่นได้รับการพิจารณาความดีความชอบ  

3. ขอบเขตงาน  
               3.1 การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552      
ที่ได้ลงมติเห็นชอบข้อเสนอการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติ ดังนี้ 
  1) ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือน
เพ่ิมขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติอีกร้อยละ 1 ของฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครึ่งปี  
ทั้งนี้ เมื่อรวมการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติกับการเลื่อนกรณีพิเศษแล้ว อัตราการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญผู้นั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ 
  2)  กรณีผู้ที่เงินเดือนเต็มข้ัน  ให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษอีกร้อยละ 1 ของฐานในการ
ค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครึ่งปี  ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนในกรณีปกติกับกรณีพิเศษแล้ว จะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ 
                    3)  กรณีผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด
 4. ค าจ ากัดความ          
    4.1 บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ หมายความว่า การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ด้านยาเสพติด 
             4.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หมายถึง ข้าราชการพลเรือน พนักงานของรัฐ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ 
ธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ และลูกจ้างประจ า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพนักงานราชการ 
โดยผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งในด้านการป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา อ านวยการหรือ
สนับสนุนการด าเนินงานยาเสพติดอ่ืนๆ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการและลูกจ้างประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดด้วย โดยแบ่งเป็น 
 
  1)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง โดยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านยาเสพติดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรง หรือเป็นผู้
ที่ได้รับค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          2) เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีภารกิจงานด้านยาเสพติดโดยตรง แต่มีภารกิจที่เกื้อกูลหรือสนับสนุนต่อ
การปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ หรือได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินงานด้านยาเสพติดเพ่ิมเติมจากภารกิจปกติ 



 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
5.2  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น 
5.3  แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ส่งผลงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
5.4  ตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่หน่วยงานทางการศึกษา ได้เสนอ

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
5.5  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดตามโตวตา       

ที่ได้รับจัดสรร 
5.6  จัดท ารายงานการประชุม เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
5.7  ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้จังหวัดด าเนินการเสนอที่

ประชุม ระดับจังหวัด 
5.8  แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ

คัดเลือกบุคคล 

แจ้งหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธกิำรด ำเนินกำร 

คัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 

ด้ำนยำเสพติดที่มีผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดดีเด่น 

ส่งผลงำนเพื่อเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดที่

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ได้เสนอรำยชื่อผู้ปฏิบัติงำนด้ำน

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ

หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่ใช้ใน

กำรพิจำรณำคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่

ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์

กำรพจิำรณำคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน

ด้ำนยำเสพติดที่มีผลงำนดีเดน่ 
 

จัดท ำรำยงำนกำรประชุม เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

ส่งรำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษ  

ให้จังหวัดด ำเนินกำรเสนอที่ประชุม ระดับจังหวัด 

แจ้งรำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรพจิำรณำบ ำเหนจ็

ควำมชอบกรณีพิเศษให้ส่วนที่เกีย่วข้อง

ด ำเนินกำรส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน 



 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
      7.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ขอรับบ าเหน็จความชอบกรณี
พิเศษประจ าปี 
     7.2  แบบเสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ขอรับบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษประจ าปี 

8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
            - 

9. เอกสารอ้างอิง  
    9.1 หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ แนวทางการพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  
             9.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ขอรับบ าเหน็จความชอบกรณี
พิเศษประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1. ชื่อ (กระบวนงาน)  ข้อ 3        
    งานศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. วัตถุประสงค์          
     2.1 เพ่ือจัดท าแผนด าเนินงานพัฒนาศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
      2.2 เพ่ือพัฒนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของจังหวัด     

2.3 เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
คู่ขนานกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    

2.4 เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย วัฒนธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษา อย่างยั่งยืน 
          3. ขอบเขตงาน          
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เร่งแก้ไขปญัหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งใน และนอกสถานศึกษา  
ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง เร่งสร้างระบบป้องกัน และเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาในทุกจังหวัดมุ่งการด าเนิน
ยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชาติทุกภาคส่วน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบเพ่ือเป็นรากฐาน
การน าไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา  ใช้หลักเมตตาธรรมในการตัดวงจรด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด       
ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด จ าเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษาโดยเร่งด่วนอันเป็น
การคืนคนดีสู่ครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วยความเข้มแข็งและกระบวนการมีส่วนร่วมของ     
ทุกภาคส่วน ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา แก้ปัญหากลุ่มเสี่ยง พ้ืนที่
เสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสั่งการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในทุกจังหวัด ได้แก่ ลานกีฬา ลานดนตรี การประกวดเชิงสร้างสรรค์   
โครงการบ้านหลังเรียน ฯลฯ เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างทัศนคติท่ีดีแก่นักเรียนนักศึกษา 
 4. ค าจ ากัดความ         
    4.1 ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และก าหนดให้ทุกภาคส่วนต้องประสานความ
ร่วมมือและบูรณาการแผนงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

4.2 ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ระดับจังหวัดหมายถึง ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัด โดยศูนย์ 
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
จัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่ง
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และก าหนดให้ทุกภาคส่วนต้องประสานความร่วมมือและบูรณาการแผนงาน ของ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การน านโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ระดับจังหวัด จึงก าหนดให้



 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัด มีที่
ท าการอยู่ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้      
   1) อ านวยการ ประสานความร่วมมือ และบูรณาการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย        
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ        
     2) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ      
   3) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพ่ือน าเสนอกระทรวงศึกษาธิกา
  4)  ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
 5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา แผนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด 
 5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหน่วยงานทาง
การศึกษา  สถานศึกษา จังหวัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และก าหนดผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  

5.3  จัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี  สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของจังหวัด 

5.4  ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในสถานศึกษาจังหวัด และเครือข่ายเดือนละ 1 ครั้ง 
     5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด ให้เป็นไปตามแผน   

5.6  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบโล่รางวัล ส าหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  

5.7  ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด 

5.8  สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดนโยบำย/ แผนกำรดูแลปอ้งกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

แต่งต้ังคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรปอ้งกันและ

ปรำบปรำมยำเสพติดในสถำนศึกษำจังหวัด 

จัดท ำแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับจังหวัด 

ระยะ 5 ปี  สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมของจังหวัด 

ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

ในสถำนศึกษำจังหวัด และเครือขำ่ยเดือนละ 1 ครั้ง 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ

ติดในสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมแผน 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

มอบโล่รำงวัล ส ำหรับโรงเรียนที่มีผลงำนดีเด่น

ให้เกิดกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน 

ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนนิงำนป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด ในหนว่ยงำนทำงกำรศึกษำ 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  

และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
              7.1 แบบรายงานกิจกรรม 
     7.2  แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
     7.3  แบบสรุปคะแนนของคณะกรรมการ 
 
 



 
 

 
          8.  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 
      8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 8.3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560            
 8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
      8.5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
       8.6 พระราชบัญญัติส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 
      8.7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
      8.8 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      8.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
      8.10 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
   9.  เครื่องมือหลักในการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
               9.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     9.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของจังหวัด 
                  9.3 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 9.4 นโยบายของจังหวัด 
               9.5 ระเบียบวาระการประชุม 
 
 



 
 

      1 . ชื่องาน (กระบวนงาน)  ข้อ  4 
 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา      
  2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
ทางการศึกษา  สถานศึกษาในจังหวัด 
  2.2 เพ่ือประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษาในจังหวัด 

2.3 เพ่ือก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด 

      3. ขอบเขตของงาน 
  3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด 
  3.2 การประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาในจังหวัด 

3.3 การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด 
  4. ค าจ ากัดความ 
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา  หมายถึง  
กระบวนงานในการด าเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา  
ประกอบด้วย การป้องกัน การค้นหา การเฝ้าระวัง  การรักษาและการบริหารจัดการ 

 5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
หน่วยงานทางการศึกษา ในสถานศึกษา   

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในหน่วยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษาจังหวัด   

5.3 ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา
สถานศึกษา ตามบทบาทของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษาจังหวัด   

5.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด ในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา   

5.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหน่วยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษา   

 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและ
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา 

แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์อ านวยการปอ้งกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด ในสถานศึกษาจังหวัด 

 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา  ตามบทบาทของศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ในสถานศึกษาจังหวัด 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 

 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา   

 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

  7.1 แบบรายงานกิจกรรม 
  7.2  แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
  7.3  แบบสรุปคะแนนของคณะกรรมการ 

8.  ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
           8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 
  8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  8.3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560     
  8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
  8.5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
  8.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
  8.7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
  8.8 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  8.9 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 



 
 

       9. เอกสารอ้างอิง 
9.1 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานดีเด่น รางวัล 

MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2559   
  9.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
11) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  9.3 นโยบายของจังหวัด 
  9.4 เอกสารแนะน า ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand 
Trace Addiction in Scool System : CATAS System) ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  9.5 คู่มือระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ปี 2561 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)          
  9.6 EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด คู่มือส าหรับครูอนุบาล ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)          

9.7 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานดีเด่น รางวัล 
MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2559   
  9.8 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                     9.9 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  9.10 นโยบายของจังหวัด 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1. ชื่อ (กระบวนงาน) ข้อ 5  
  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษา   
  2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน 
ทางการศึกษา สถานศึกษา 

2.2 เพ่ือก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
  3.1 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทาง
การศึกษาสถานศึกษา 
   3.2 เพ่ือก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
     4. ค าจ ากัดความ 
  4.1 การพัฒนาระบบ หมายถึง (System Development) ประกอบไปด้วยการเขียน
โปรแกรมเพ่ือสร้างระบบงาน การทดสอบโปรแกรมหน่วยย่อย (Unit Test) การทดสอบระบบรวม (System 
Integration Test) การแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ (Bug) ตลอดจนการจัดท าเอกสาร (Document) ต่างๆ ทั้งใน
ส่วนของเอกสารโปรแกรม เอกสารระบบ และคู่มือการฝึกอบรมส าหรับผู้ปฏิบัติงานข้อควรค านึงในการพัฒนา
ระบบ คือ การเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและพัฒนาต่อได้ง่าย 

4.2 ระบบสารสนเทศ ( Information System หรือ IS) คือ งานประยุกต์คอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ท าหน้าที่รับข้อมูล (input) แล้วน ามาประมวลผล (process) ให้เป็นสารสนเทศ 
(information) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การใช้งาน องค์ประกอบรวมของระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อ, ซอฟต์แวร์ ได้แก่โปรแกรมต่าง ๆ 
ส าหรับประมวลผลข้อมูล, ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนในการท างาน, บุคลากร ซึ่งท าหน้าที่
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และคู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

4.3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  หมายถึง  การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล 
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด และพฤติกรรมเสี่ยงการใช้สารเสพติด  ที่ได้จากระบบดูแลและติดตามการ
ใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand Trace Addiction in School System : CATAS System) และการ
รายงานผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Narcotics Information System For 
Province Agency : NISPA) 

4.5 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ  
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญ 
 
ขององค์กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน(Alignment) และจะ
ส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
 



 
 

ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน 
แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษา 

 

บูรณาการประสานการค้นหา การดูแลชว่ยเหลือ 
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน  

การรายงานผลในระบบดแูลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
(Careand Trace Addiction in School System : CATAS System) 
และการรายงานผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(Narcotics Information System For Province Agency : NISPA 

 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงานการพัฒนาระบบขอ้มูล 

สารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
  5.1  ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา   

5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา   

5.3บูรณาการและประสานความร่วมมือการค้นหา การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน การรายงานผลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand Trace 
Addiction in School System : CATAS System) และการรายงานผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (Narcotics Information System For Province Agency : NISPA 

5.4  ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานทางการพัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา   

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
   7.1 แบบรายงานกิจกรรม 
   7.2  แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
   7.3  แบบสรุปคะแนนของคณะกรรมการ 

8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 
   8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
   8.3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560     
   8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
   8.5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
   8.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
   8.7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
   8.8 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   8.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   8.10 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

9. เอกสารอ้างอิง 
  9.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  9.2 นโยบายของจังหวัด 

9.3 เอกสารแนะน า ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand 
Trace Addiction in Scool System : CATAS System) ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  9.4 คู่มือระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ปี 2561 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)          
  9.5  EFภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด คู่มือส าหรับครูอนุบาล ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)          

9.6 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานดีเด่น  
รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2559   
 
 
 
 



 
 

 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  ข้อ 6 

 การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 
    2. วัตถุประสงค์ 
                        2.1 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มค้นและพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับเด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 

2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน   ด้านจิตสังคมในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 

2.3 เพ่ือก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
  3.1 การสร้างภูมิคุ้มค้นและพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับเด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 

3.2  การส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ในด้านการป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
และเยาวชน   ด้านจิตสังคมในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 

3.3 การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 
    4.  ค าจ ากัดความ 

4.1 การสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางสมอง โดยผ่านสื่อ เกมและนิทาน 

4.2 การสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน  หมายถึง 
ปัญหาที่นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที 

4.3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนด้านจิตสังคมในสถานศึกษา หมายถึง  
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 5.1  ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ 
ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 

5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 

5.3  บูรณาการการจัดให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาในจังหวัด 

5.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการ 
ให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานและ
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการให้
ความรู้ในด้านการปอ้งกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน 
การให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดในสถานศึกษา 

 

บูรณาการการจัดให้ความรู้แก่บุคลากร 
ที่รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 

หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด 

 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.   แบบฟอร์มที่ใช้ 

        7.1 แบบรายงานกิจกรรม 
       7.2  แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
 7.3  แบบสรุปคะแนนของคณะกรรมการ 

8.  ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
       8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 
       8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
       8.3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560     
       8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
       8.5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
       8.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
       8.7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
       8.8 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       8.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
       8.10 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 



 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
                           9.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
     9.2  นโยบายของจังหวัด 

   9.3  เอกสารแนะน า ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Careand 
Trace Addiction in Scool System : CATAS System) ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     9.4 คู่มือระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ปี 2561 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)          
               9.5  EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด คู่มือส าหรับครูอนุบาล ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)        

   9.6 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานดีเด่น รางวัล 
MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2559   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
               1.  ชื่องาน (กระบวนงาน)  ข้อ 7 
       งานส่งเสริม สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
                2. วัตถุประสงค์         
      2.1 เพ่ือจัดท าแผนด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและ 
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา         
      2.2 เพ่ือเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
      2.3 เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการและมีกระบวนการด าเนินงานงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา          
      2.4 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษา อย่างยั่งยืน และพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

        3. ขอบเขตงาน         
      กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง 

และในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยา
เสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุขตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงได้ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรหลักหน่วยงานและสถานศึกษา
ด าเนินการดังนี้ 

    3.1 ผู้บริหารทุกระดับน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ 
จัดท าแผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงานทางการศึกษา 

    3.2 ผู้บริหารทุกระดับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้องให้ความส าคัญและมีจิตสา
นึกร่วมกันที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ความร่วมมือและร่วม
แรงร่วมใจจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดใน
สถานศึกษากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆค่ายคุณธรรมกิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติดส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
ของนักเรียนนักศึกษา 

    3.4  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้เสริมสร้างจิตสานึกทักษะชีวิต
ภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาทุกคนให้ทั่วถึงโดยสร้าง
เครือข่ายแกนนาทุกระดับในหน่วยงานทางการศึกษา 

    3.5 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการด าเนินงานยุทธศาสตร์ 5 มาตรการตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขคือมาตรการป้องกันมาตรการค้นหามาตรการรักษามาตรการเฝ้า
ระวังมาตรการบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ต้องมี
แผนงานต้องมีระบบข้อมูลต้องมีเครือข่ายไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก 

 
   3.6 ผู้บริหารทุกระดับอ านวยการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและจัด

มาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่นด้วยการยกย่องชมเชยมอบโล่เกียรติบัตรเลื่อนขั้น 
เงินเดือนกรณีพิเศษ 
 



 
 

4. ค าจ ากัดความ         
4.1 ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว หมายถึง การด าเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนก 

สีขาว เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา ค าแนะน าที่ถูกต้องเหมาะสม
จากผู้ที่เป็นแกนน า และครู อาจารย์ที่ปรึกษา ครูแนะแนว และให้มีนักเรียน นักศึกษาแกนน าในห้องเรียนดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือนแนะน าเพ่ือน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุขและ
ปัญหาอื่นๆที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียน นักศึกษา
แกนน าประจ าห้อง และครูอาจารย์ที่ปรึกษา ครูแนะแนว และเพ่ือนที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าและให้การ
ช่วยเหลือ การบริหารจัดการ การอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกันทุกฝ่าย 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา
แกนน า เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน     
 4.2 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง การด าเนินงานป้องกันและลด
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา สนับสนุนและ
ส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา ให้มีกระบวนการ     
ที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่     
 4.3 ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คณะกรรมการปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และคณะท างานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว เพ่ือก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
จัดท าแผนปฏิบัติการ อ านวยการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานต้นสังกัด และประสานงานกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศกึษา 
  5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าหนดผู้รับผิดชอบจาก
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ระดับจังหวัด  

5.3  จัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
จังหวัด 
 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข  ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด 
 
  5.5 จัดประกวด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  และมอบรางวัล ส าหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับทอง และระดับเพชร ให้เกิดความยั่งยืน  
  5.6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา โล่รางวัล ส าหรับโรงเรยีนที่มีผลงานดีเด่นให้เกิดความยั่งยืน  

5.7 สรุปผลการด าเนินงาน และประกาศผลการด าเนินงานให้หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา ในจังหวัดทราบ 

5.8 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  หน่วยงานทางการศึกษา  



 
 

 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน       

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  7.1  คู่มือการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
  7.2  แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว 
  7.3  แบบสถานศึกษาสีขาว (แบบประเมินคณะกรรมการ) 
  7.4. แบบสถานศึกษาสีขาว (แบบประเมินกรรมการรายบุคคล) 

ก ำหนดนโยบำยให้หนว่ยงำน
ทำงกำรศึกษำ มีระบบกำรดูแล
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
 

จัดท ำแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดที่
ชัดเจน สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมของจังหวัด 
 

ส่งเสรมิและสนับสนุนพัฒนำกำรด ำเนินโครงกำร 
สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

ก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน ในหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ 

 
จัดประกวด เวทีแลกเปลีย่นเรียนรู ้

โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
มอบรำงวัล ส ำหรับโรงเรียนที่มีผลงำนดีเด่นระดับทอง 

และระดับเพชร 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

เสนอกระทรวงศึกษำธกิำรพจิำรณำ โล่รำงวัล ส ำหรับโรงเรียนที่มีผลงำนดีเด่น 

ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ประกำศผลกำรด ำเนินงำนใหห้น่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

สถำนศึกษำในจังหวัดทรำบ 
 

ประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นโครงกำร

สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข   

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ  

แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ก าหนดผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา 
ระดับจังหวัด 



 
 

8. ข้อกฎหมายที่ก าหนด 
  8.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 
  8.2  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  8.3  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560     
  8.4  พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
  8.5  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
  8.6  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
  8.7  พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561 

8.8  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
 9. เอกสารอ้างอิง 
9.1ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  9.2ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  9.3 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  9.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  9.5 นโยบายของจังหวัด 
 
   
    

       

 



 
 

 
1.  ชื่องาน (กระบวนงาน)  ข้อ 8 

ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
    2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 
  2.2 เพ่ือก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
  3.1 การส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 
  3.2 การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 
  4. ค าจ ากัดความ 
  4.1 การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมายถึง การ
ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เช่น งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อ่ืน ๆ  
  4.2 การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการท างานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทั้ง 5 ด้าน คือ มีกระบวนการป้องกัน 
กระบวนการค้นหา กระบวนการดูแลบ าบัดรักษา กระบวนการเฝ้าระวัง และกระบวนการบริหารจัดการ 
ภายใต้กลยุทธ์ “4 ต้อง 2  ไม่” ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องจัดท าแผนงาน ต้องมีระบบ
ข้อมูล ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่นักเรียนออก 

 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  5.1 ก าหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการและกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 
  5.2 บูรณาการและประสานความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา 
  5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา 
  5.4 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  5.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา 
 
 



 
 

ก าหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ 
แผนงาน/โครงการและกิจกรรมป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

บูรณาการและประสานความรว่มมือ  
การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ 

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ

เสพติดในสถำนศึกษำ 

 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ

เสพติดในสถำนศึกษำ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
      รายงานผลการกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
                    8. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 
      8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
      8.3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560     
      8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
 8.5พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
      8.6  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
      8.7อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)  
 



 
 

 
9. เอกสารอ้างอิง 

                         9.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      9.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
      9.3 ประกาศคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

    9.4  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

    9.5 นโยบายของจังหวัด 
    9.6 เอกสารแนะน า ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา Careand 

Trace Addiction in Scool System : CATAS System) ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
      9.7 คู่มือระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ปี 2561 ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)         
       9.8 EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด คู่มือส าหรับครูอนุบาล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)      
                9.9 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา
ผลงานดีเด่น  
รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศกึษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2559  
 
 


