
ชื่อโครงการการ   ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานท่ัวไป (งานกิจการนักเรียน)   
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม  – สิงหาคม  2564 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มบริหารงานท่ัวไป (งานกิจการนักเรียน)   
 
1. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 แจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ก าหนดการขับเคล่ือนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2564 เพื่อ

ลดผลกระทบและลดความเดือนร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม ด้วยการแก้ไขปัญหาแบบ

องค์รวมในทุกมิติต้ังแต่ต้นทาง (ด้านการสกัดกั้นปราบปราม) กลางทาง (ด้านการป้องกัน) และปลายทาง (ด้าน

บ าบัดรักษา) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ตามนโยบายส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ซึ่งมีมิติงานด้านการป้องกันยาเสพติดเน้นการ

ด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมายวัยเส่ียงสูงอายุ 15 – 24 ปี เป็นล าดับแรกสุดควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดการ

ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่นๆ ด้วยมาตรการท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยและ

บริบทพื้นท่ี(สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างพื้นท่ีปลอดภัย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ เข้าไปมีส่วนร่วมส าคัญ

ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเส่ียงสูง เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดรายใหม่โดยด าเนินการมา

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยให้สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้นักเรียนเกิดความปลอดภัยในการเข้าร่วมโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และการจัดกิจกรรมให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing) ในการจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัด  

  ด้ังนั้น โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์จึงจัดโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา ประจ าปี 2564 ข้ึน 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะท่ีส าคัญในการน าไปประกอบอาชีพ 
 2. เพื่อรู้เท่าทันเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงท่ีปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการวางเป้าหมายรวมถึงการปรับตัวให้ถึงเป้าหมายท่ีต้องการ 
 4. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันอาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา  
 5. เพื่อเสริมสร้างนักเรียนแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 



 6. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง 
3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนมหาภาพ

กระจาดทองอุปถัมภ์  เข้าร่วมกิจกรรมทักษะชีวิต  จ านวน 30 คน  
 
3.1.2 นักเรียนแกนน าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   

เข้าร่วมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 จ านวน 10 คน  
3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนมหาภาพ

กระจาดทองอุปถัมภ์  ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทักษะชีวิต  มีการพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงใน
สถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดแรงงาน  ตลาดอาชีพได้ร้อยละ 80 

3.2.2 นักเรียนแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  พร้อมเสริมสร้าง 
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังและสามารถเป็นแกนน าให้กับนักเรียนรุ่นน้องได้     
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอน / กิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ศึกษาเอกสาร / เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งต้ังคระกรรมการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

กรกฎาคม 2564 
กรกฎาคม 2564 
กรกฎาคม 2564 
กรกฎาคม 2564 
สิงหาคม 2564 
สิงหาคม 2564 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
(งานกิจการนักเรียน)   

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนมหาภาพกระจาด
ทองอุปถัมภ์ 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมทักษะชีวิต  วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
6. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้รับการสนับสนุนจากงบ สพฐ. ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายจ าแนกแต่ละรายการ  ดังนี้  

กิจกรรม / รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินการ รวม

งบประมาณ ค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
 (งบประมาณ 4,000 บาท) 

 
 

 
 

 
 

  



7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

7.1  นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการ  มีความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต 
7.2  นักเรียนทุกคนสามารถปรับตัว  มีทักษะชีวิตและมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดีสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

แบบสังเกต / แบบประเมิน 
 
แบบสังเกต / แบบประเมิน 

แบบสังเกต / แบบประเมิน 
 

แบบสังเกต / แบบประเมิน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนได้เสริมสร้างทักษะท่ีส าคัญในการน าไปประกอบอาชีพ 
 2) นักเรียนรู้เท่าทันเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงท่ีปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 3) นักเรียนสามารถวางเป้าหมายรวมถึงการปรับตัวให้ถึงเป้าหมายท่ีต้องการ 

4) นักเรียนมีการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอันอาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา  
5) นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้  
6) นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังมีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีดี 
  

 
 

       2.1 ค่าอาหารกลางวัน  คณะท างาน 
            (8 คน*120บาท*1มื้อ) 
       2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมคณะท างาน 
            (10 คน*35บาท*1มื้อ) 
       2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  2 คน 
            (2 คน*600บาท*2ช่ัวโมง) 
       2.4 ค่าส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการอบรม 
กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมทักษะชีวิต (งบประมาณ 
6,000 บาท) 
       2.1 ค่าอาหารกลางวัน  คณะท างาน 
            (10 คน*120บาท*1มื้อ) 
        
       2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมคณะท างาน 
            (10 คน*35บาท*1มื้อ) 
       2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  3 คน 
            (3 คน*600บาท*2ช่ัวโมง) 
       2.4 ค่าส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการอบรม 
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ลงช่ือ ................................................................ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (ว่าท่ีร้อยตรี วุฒิไกร มูลคาย) 
                                               ต าแหน่ง ครู 

 
 

ลงช่ือ ................................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายวิริยะ  ชะนะมา) 
                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
 

 
ลงช่ือ ................................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

                                         (นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 
                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพกิจกรรม 

 
 

 
 



รูปภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 


