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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ผู้ประสานงาน ชื่อ นายชาตรี ย้อมใจทัน 
ต าแหน่ง ครูพิเศษ    โทรศัพท์ -  
โทรสาร -    โทรศัพท์เคลื่อนที่  080-2002688 
E-mail  - 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : “ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหา
ส าคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่
ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน 
ก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม ภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

3.2 เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
3.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
3.4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
3.5 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว้ 
3.6 เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มี
สุขภาพแข็งแรง  
3.7 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้องเข้าร่วมโครงการจ านวน 200 คน 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้องมีการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้มีประสิทธิภาพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
 

7. พื้นที่ด าเนนิการ : วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้อง  สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนมีภาวะผู้น า ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ และบุคลิกภาพในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องเข้า
ร่วมโครงการจ านวน 200 คน 

คน 

เชิงคุณภาพ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพสองพ่ีน้องสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 

คน 

เชิงเวลา โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ านวน 34,500
บาท 

บาท 

       

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส() 

เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 

(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 

 

3 

 

4 งบด า 
เนิน
งาน 

งบราย 
จ่ายอ่ืน 

งบเงิน 
อุดหนุน 

รายได้
สถาน 
ศึกษา/

ภาคเอกชน 
1. วันงดสูบบุหรี่โลก     นักเรียน 

นักศึกษา 
ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

    
 

2. อบรมวินัยจราจร
และสารเสพติดใน
เทศกาลต่าง ๆ 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 

3. ตรวจสารเสพติด     นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 
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4. วันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  34,500 
  

5. ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น 
(คลินิกแนะแนว) 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 

6. To be Number 
One 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 

7. บ าบัดผู้ติดสารเสพ
ติด 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 

8. เครื่อข่ายตาวิเศษ     นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

9. สถานศึกษาสีขาว     นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

10. สถานศึกษา
ปลอดบุหรี่ 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

11. ตรวจเครื่องแต่ง
กาย 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

12. คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงสารเสพติด 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 

13. ปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 

14. ต ารวจตรวจ
โรงเรียน 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 

รวมเงิน 
  

34,500  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 34,500  บาท 

 
 


