
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

นางอุไร  กาละปัน 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 

 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
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 ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ 
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1. งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
2. ประสานงานส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

ในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาในพ้ืนที่ให้บริการทางการศึกษารวมทั้งในเขตพ้ืนที่จังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 จ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 

สารเสพติด หมายถึง สารเคมี หรือสารใดก็ตาม ซึ่งเมื่อบุคคลเสพ หรือรับเข้าสู่ 
ร่างกาย ไม่ว่าโดยการฉีด การสูบ การกิน การดม หรือวิธีอ่ืน ติดต่อกัน เป็นเวลานาน หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วจะ
ก่อให้เกิดเรื้อรัง ซึ่งจะท าให้เกิดความเสื่อมโทรมข้ึนแก่บุคคลผู้เสพ และแก่สังคมด้วย ทั้งจะต้องท าให้             ผู้เสพ
แสดงออกซ่ึงลักษณะ ดังนี้ 

1) ผู้เสพมีความต้องการอย่างแรงกล้า ที่จะเสพยาชนิดนั้น ๆ ต่อเนื่องกันไป และต้อง 
แสวงหายาชนิดนั้น ๆ มาเสพให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม  

2) ผู้เสพจะต้องเพ่ิมปริมาณของยาที่เคยใช้ให้มากข้ึนทุกระยะ  
3) ผู้เสพจะมีความปรารถนาอยากเสพยาชนิดนั้นๆ อย่างรุนแรง ระงับไม่ได้ คือ  

มีการติดและอยากยาทั้งทาง ด้านร่างกายและจิตใจ 
 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดสารเสพติดการป้องกันและแกไ้ขปัญหา ตลอดป ี เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
2. ส ารวจ ศึกษา สถานการณส์ารเสพติดในสถานศึกษา พฤษภาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

สถานศึกษา 
3. วิเคราะห์ข้อมลู จัดกลุ่มสถานศกึษา มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุม่ส่งเสริมฯ 
4. ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนด าเนินการ มิถุนายน เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

สถานศึกษาฯ 
5. จัดท าโครงการ/กิจกรรมในลักษณะการป้องกันและแก้ปัญหา เมษายน เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
6. ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามทีก่ าหนด      พฤษภาคม-ตุลาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
7. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ตลอดป ี เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

8. ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตลอดป ี เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

9.ยกย่องให้รางวัลฯเสรมิสร้างความเข้มแข็ง สิ้นสุดโครงการ เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
10.ก ากับติดตามการด าเนินของสถานศึกษา ติดตามเด็กกลุ่ม
เสี่ยงและกลุม่มีปัญหาเพื่อแก้ปัญหา/ส่งต่อ 

ภาคเรยีนละ1ครั้ง เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

11. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
 

 Flow Chart  
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ส ารวจ ศึกษา สถานการณ์สารเสพติดในสถานศึกษา 

ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องวางแผนด าเนินการ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

จัดท าโครงการ/กิจกรรมในลักษณะการป้องกันและแก้ปญัหา 

ศึกษารายละเอียดการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหา 
สารเสพตดิ 

วิเคราะห์ข้อมูล จัดกลุ่มสถานศึกษา 

ด าเนินโครงการ/กจิกรรมตามที่ก าหนด 

ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาและ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ยกย่องให้รางวัลฯเสรมิสร้างความเข้มแข็ง 

ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
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 แบบฟอร์มและโปรแกรมที่ใช ้
                     1. รายงานระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ในระบบCATAS 
System 
                     2. รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในระบบ NISPA 
                     3. รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในระบบ e-MES 
                     4. แนงทางการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
http://203.157.168.7/consumer/downloads/lawnarcotic.pdf 
http://office.bangkok.go.th/doh/daptd/law/Law001.pdf 
2.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
http://law.longdo.com/law/453/rev952 
3.กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ. 2522 http://law.longdo.com/law/453/sub32381 

          4. แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ประจ าปี 2561 
          5.  มาตรการเพ่ือสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
          6. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ 

                  งานประสานส่งเสรมิการศึกษากับการศาสนาและการวฒันธรรม 
1. งานประสานส่งเสริมการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและประสานการด าเนินงานด้านการศึกษากับการศาสนาทั้ง 
หน่วยงานภายในภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                2.  เพ่ือสร้างคุณลักษณะความสุจริตสู่บุคลากรในองค์กร  น าไปสู่เขตพ้ืนที่สุจริต 
                3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในกรอบแผนงานโครงการสุจริตตามก าหนดในกรอบงานเขตสุจริต 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานทั้งด้านการศึกษาศาสนาและการวัฒนธรรมกับ 

หน่วยงานบุคคลทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  มีความตระหนัก                      

มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
พฤติตนเป็นพลเมืองดี และปฏิบัติงานส าเร็จตามแนวทางปฏิบัต ิ

3. ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาให้สูงขึ้น และเพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
       ด าเนินงานโครงการตามนโยบายดังนี้ 
         1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ส านักงานเขตสุจริต) และ
กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
         2. โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 

http://203.157.168.7/consumer/downloads/lawnarcotic.pdf
http://office.bangkok.go.th/doh/daptd/law/Law001.pdf
http://law.longdo.com/law/453/rev952
http://law.longdo.com/law/453/sub32381
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        3. กิจกรรมสถานศึกษา นักเรียนด้านคุณธรรมดีเด่น  เช่น การแข่งขันสุนทรพจน์และสวดมนต์ท านอง
สรภัญญะ คุณธรรมวันเด็ก ลูกกตัญญูวันแม่แห่งชาติ การประกวดยกย่องเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม ฯลฯ 

 
 ค าจ ากัดความ 

การศาสนา หมายถึง ศาสนาที่บุคคลในหน่วยงานภายนอกและภายในนับถือ 
การวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติและ 

การแสดงออกซ่ึงความรู้ส านึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ 

             โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับ 
เขตพื้นที่การศึกษา และกิจกรรมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส านักงานเขต
พื้นที่  เพ่ือพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง                     
ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
มีจิตสาธารณะ  สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มี
ทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต โดยด าเนินการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาสุจริต ให้กับ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการส่งเสรมิสนับสนุนโครงการส านักงานเขตสจุริต  เมษายน เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที ่

พฤษภาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

3.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนนิงาน       พฤษภาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
4. ส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขต 
- วิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อน 
- จัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- จัดท าเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงาน  

เมษายน –กรกฏาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ/
โรงเรียน 

5.เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ใหผู้ม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีภายในเข้ามาตอบ IIT 

มิถุนายน เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

6.เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ใหผู้ม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีภายนอกเขา้มาตอบ EIT 

มิถุนายน เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

5. ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจการเปดิเผยข้อมลูสาธาณะ OIT         กรกฏาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน – กันยายน เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
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 Flow Chart  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการศาสนาและ
วัฒนธรรมในสถานศึกษา 

เมษายน เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

2. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน/นักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม พฤษภาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
3. ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พฤษภาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ตุลาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตสจุริต 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมลูสาธาณะ OIT 

เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ให้ผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสียภายในเข้ามาตอบ IIT 

.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ EIT 

ศึกษารายละเอียดการส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษากับการศาสนาและการวฒันธรรม 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
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 แบบฟอร์มที่ใช้ 

                     1.แบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

2.แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and  
Transparency Assessnent (IIT) 

3.แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and  
Transparency Assessment  (EIT)  

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2562   http://www. Cmi4.go.th 
2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่  ประจ าปี 

งบประมาณ  2562   http://www.cmi 4.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอียดการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา
กับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

 

ประชาสมัพันธ์โครงการและกิจกรรม 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

       ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

http://www.sesa37.go.th/support/images/file/07.pdf

