
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 

ชื่อ นางพิฐชญาร์  แฟงคล้ายวรกิต 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ระดับ – 

กลุ่มงาน ส่งเสรมิกจการพิเศษ   กลุ่ม  กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  

งานในหน้าที่รับผิดชอบ  

 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรยีน 

 การรายงานผลการด าเนินการ งานป้องกัน งานค้นหา สุ่มตรวจ คัด

กรอง ส ารวจสถานการณ์ยาเสพติต 

 งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส ์เพศศึกษาและการ

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

 งานป้องกันความปลอดภัยทุกรูปแบบในสถานศึกษา 

 งานส่งเสรมิกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ   



มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
เรื่อง  งานปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิในโรงเรียน 

 

ที ่ กิจกรรม/วธิปีฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏิบตังิาน 
1 -จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดของสพป.ลําพูน เขต 1 
-โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของโรงเรียน 

-สนองนโยบายการขับเคลื่อนงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของสพป.ลําพูน เขต 1 
-แจงผูบริหารสถานศึกษาทราบ นโยบายของสพฐ.และ
ของสพป.ลําพูน เขต 1 
-โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายา
เสพตดิของโรงเรียน เปนประจําทุกป 
-กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

2 -จัดอบรมลูกเสือแกนนําตานภัยยาเสพติดใน

สถานศึกษา เปนประจําทุกป 

-คูมือลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

-แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
-แจงหนังสือถึงวิทยากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
-จัดอบรมลูกเสือแกนนําตานภัยยาเสพติด 
-รายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

สพป.ลําพูน เขต 1,จังหวัดลําพูน,ศธจ.และสพฐ. 

3 -จัดอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ตานภัยยาเสพติดของ

สถานศึกษา เปนประจําทุกป 

-คูมือลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

-ประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
-แจงจัดสรรงบประมาณ ใหโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จํานวน 21 โรงเรียน 
-จัดอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ตานภัยยาเสพติดของ
สถานศึกษา 
-รายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

4 -จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

เปนประจําทุกป 

-เกณฑการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ

ติดและอบายมุข 

-แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ระดับทอง ระดับ
เพชร 
-แจงโรงเรียนสงผลงานตามเกฑณการพิจารณาและตาม
ปฏิทินในการดําเนินงาน 
-ประชุมพิจารณาผลงาน 
-ประกาศผลการพิจารณาผลงาน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสงผลงานตอไป ระดับจังหวัด ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประกาศผลรางวัล  
 
 



ที ่ กิจกรรม/วธิปีฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏิบตังิาน 
5 -การรณรงคตอตานยาเสพติดโลก วันที่ 26 

มิถุนายน ของทุกป 
-จัดกิจกรรมตอบคําถามปญหายาเสพติด 
-จัดกิจกรรมวาดรูปตานภัยยาเสพติด 
 

-แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวันตอตานยาเสพติดโลก 
-จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ สถานที่ และแตงขอสอบคําถาม
ปญหายาเสพติด 
-แจงสถานศึกษาเขารวมงานวันตอตานยาเสพติด ณ อบจ. 
-ประกาศผลการแขงขันพรอมมอบเกียรติบัตรและโล
รางวัล 

6 -จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่และแอลกฮอล ตนแบบ 
 
-เกณฑการประเมิน ตาม 7 มาตรการ 

-แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาปลอดบุหรี่
และแอลกฮอล ตนแบบ ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด 
ระดับภาคเหนือ และระดับท่ีสูงขึ้นตอไป  
-แจงโรงเรียนสงผลงานตามเกฑณการพิจารณาและตาม
ปฏิทินในการดําเนินงาน 
-ลงพื้นที่ดูผลงานเชิงประจักษและประชุมพิจารณาผลงาน 
-ประกาศผลการพิจารณาผลงาน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสงผลงานตอไป ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคเหนือ เพ่ือประกาศผลรางวัล  
 

7 -จัดกิจกรรมรณรงคงดสูบบุหรี่โลกของสพป.ลําพูน 
เขต 1 
-จัดกิจกรรมรณรงคงดสูบบุหรี่โลกของโรงเรียน 
 

-แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
-จัดกิจกรรมรณรงคงดสูบบุหรี่โลกบูรณาการกิจกรรมกีฬา
ตามความเหมาะสม 
-ลงพื้นที่กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียน 
-รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนและสพป.ลําพูน 
เขต 1 

8 -จัดประฃุม To Be Number One ในสถานศึกษา 
 
-แนวทางการดําเนินงาน To Be Number One 
 

-แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
-แจงหนังสือโรงเรียนจัดกิจกรรม To Be Number One 
-จัดประชุม To Be Number One 
-จัดกิจกรรมโดยบูรณาการรวมกับกิจกรรมอื่นๆ 
-รายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

ศธจ,จังหวัดลําพูนและสพฐ. 

9 -การนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

-แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
-แจงหนังสือโรงเรียน การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานฯ 
-รายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
ศธจ,จังหวัดลําพูนและสพฐ. 
 



มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนนิการ งานปองกนั งานคนหา สุมตรวจ คัดกรอง สาํรวจสถานการณยาเสพตดิ 
       รอบสถานศึกษา  
 

ที ่ กิจกรรม/วธิปีฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏิบตังิาน 

๑ จัดระบบงาน พัฒนาทีมงาน การปฏิบัติงานปองกัน 
1. มีการวางแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

  
  

2. มีคําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการศูนยอํานวยการปอง
เฝาระวังปญหายาเสพติด 

  
  

3. มีแนวทางการดําเนินงานดานการแกไขปญหานักเรียน
ใชยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

๒ 

จัดตั้งและดําเนินการศูนยปองกัน สรางพัฒนา 
เครือขายเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

๑. มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานยาเสพติดใน
สถานศึกษาประจําอําเภอ จํานวน 4 โรง และประจําศูนย
เครือขายสถานศึกษา จํานวน 9 โรง 
๒. มีการสรางเครือขายการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
(คณะ Lamphun Team) รวมกับชุมชน ทองถิ่น 
ผูปกครอง จํานวน 94 โรง 

๓ 

 
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในทุกสาระการเรียนรู 

๑. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อ
สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 94 โรงเรียน กิจกรรมของ
โรงเรียน 

    
2. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใช
กระบวนการลูกเสือ ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

    
3. สงเสริมสนุนการจัดกิจกรรมการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

    

4. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรยีนมีกระบวนการทํางานครบ
ทั้ง 5 ดาน คือ มีกระบวนการปองกัน กระบวนการคนหา 
กระบวนการดูแลบําบัดรักษา กระบวนการเฝาระวัง และ
กระบวน 

    

 
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรม/วธิปีฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏิบตังิาน 

๔ 
การรายงานผลการดําเนินงานในการปองกันและ
และแกไขปญหายอยางยั่งยืน ๑. มีการรายงานผลการดําเนินงานดวยระบบฐานขอมูล 

  
ระบบ Nispa ซึ่งเปนระบบของสํานักงาน ป.ป.ส.) มีการ
รายงานผลการดําเนินงานทุกภาคเรียนของการศึกษา 

    
๒. มีการสํารวจขอมูลการใชสารเสพติดในสถานศึกษา ๒ 
ครั้ง 

    
ตอปการศึกษา (ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม .ครั้งที่ 
๒ 

    
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ) เพื่อรายงาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

    ๓. มีการรายงานการดําเนินงานตามเปาหมายของจ.ลําพูน 

    
4. การรายงานผลการดําเนินงานของศูนยปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ศธจ. 

    
5. การรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานปองกัน 
ระบบ Lamphun Team 

    6. การรายงานผลการดําเนินงาน ระบบ NISPA 

    7. การรายงานผลการใชสารเสพติด ระบบ CATAS 

      

5 สรุปผล รายงานผล 1. มีการสรุปผล และรายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
เรื่อง  การปองกนัความปลอดภยัทุกรปูแบบ ในสถานศึกษา 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 -จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันความปลอดภัยทุก

รูปแบบของสพป.ลําพูน เขต 1 
-โรงเรียนมีแผนปฏิบัตกิารปองกันความปลอดภัย
ทุกรูปแบบของโรงเรียน 

-สนองนโยบายการขับเคลื่อนงานปองกันการปองกันความ
ปลอดภัยทุกรูปแบบของสพป.ลําพูน เขต 1 
-แจงผูบริหารสถานศึกษาทราบ นโยบายของสพฐ.และ
ของสพป.ลําพูน เขต 1 
-โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันความปลอดภัยทุก
รูปแบบของโรงเรียน เปนประจําทุกป 
-กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานการปองกัน
ความปลอดภัยทุกรูปแบบ 

2 -จัดอบรมการปองกันความปลอดภัยทุกรูปแบบ  

เปนประจําทุกป 

-คูมืออุบตัิเหตุ/ภัยพิบัติตางๆ/ภัยคุกคามตางๆ 

-แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
-แจงหนังสือถึงวิทยากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
-จัดการปองกันความปลอดภัยทุกรูปแบบ  เปนประจําทุก

ป 

-รายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

สพป.ลําพูน เขต 1,จังหวัดลําพูน,ศธจ.และสพฐ. 

9 -การนิเทศ กํากับ ตดิตาม การดําเนินงานการ

ปองกันความปลอดภัยทุกรูปแบบ เปนประจําทุกป 

 

-แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
-แจงหนังสือโรงเรียน การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานฯ 
-รายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
ศธจ,จังหวัดลําพูนและสพฐ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
เรื่อง  งานสงเสริมใหมกีารจดักิจกรรมกีฬาและนนัทนาการหลายรูปแบบ 

ที ่ กิจกรรม/วธิปีฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏิบตังิาน 

1 ศึกษาวิเคราะหงาน แผนงาน/โครงการ นโยบาย เปาหมาย  
มีแผนงาน/โครงการ นโยบาย เปาหมาย 
กฎหมาย 

  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลตาง ๆ  
และระเบียบที่เก่ียวของ ตลอดจนขอมูลตาง 
ๆ ที่ 

  ที่เก่ียวของ เกี่ยวของ 
      

2 ประสานและสงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา 
จัดทําแผนปฏิบัติการของ สพป. และของ
สถานศึกษา 

  การจัดกิจกรรมการฝกทักษะดานกีฬาและนันทนาการ ในสังกัด 

      

3 สงเสริมใหจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา 
มีการประชาสัมพันธ เชิญชวนนักเรียน
รวมทั้ง 

  เพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและพัฒนาทักษะ สถานศึกษาเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา 

  ดานกีฬา และนันทนาการ 
      

4 ประสานสนับสนุนการฝกทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง 
จัดทําแผนของบประมาณสนับสนุนการ
ฝกซอม 

  ดานกีฬาชนิดตาง ๆ  และเลนกีฬา รวมทั้งสนับสนุนใหสงนักเรียน 

    เขารวมการแขงขันกีฬาในรายการตาง ๆ  
      

5 สงเสริมการจัดหาอุปกรณกีฬา สถานที่เลนกีฬาเพ่ือสงเสริม ประสานหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 

  การเลนกีฬาและกิจกรรมนันทนาการหลากหลายรูปแบบ เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณกีฬารวมทั้ง 
    สถานที่แขงขันกีฬาชนิดตาง ๆ  
      

6 สรุปผลการดําเนินงาน ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มีการสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อรายงานให 

  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
ผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เก่ียวของ
ทราบ  

      
 

 

 




