
 
 
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐6/141                                                    กศน.อ าเภอไทยเจริญ  ต าบลไทยเจริญ 
                                                                                  อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๒๐ 

                                                       8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖1 

เรื่อง   ขอความร่วมมือจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 

อ้างถึง  หนังสือส านักงาน กศน. ที่ ศธ0210.60/185 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานข้อมูลการด าเนินการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่  จ านวน 1 ชุด 
 

        ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงาน กศน.จังหวัด ให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

        ในการนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอไทยเจริญ ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

                           ขอแสดงความนับถือ 
 
  
                  (นายชวนชัย  วิเวก) 
         ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอไทยเจริญ 
 
 

 

 

 

 
 
กลุ่มงานภาคเครือข่ายฯ 
โทร ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕ 
 



แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ปี 2560 
กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

พ้ืนที่ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ หมาย
เหตุ ประเภท จ านวน 

1 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
โดยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

26 พ.ค.60 กศน.ต าบลทั้ง5
แห่ง 

นักศึกษา 
กศน. 

147 คน 7,600 แผนงาน : สร้าง
และกระจายโอกาส
ทางการศึกษาให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 งบอุดหนุน ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กศน.อ าเภอ
ไทยเจริญ 

นักศึกษามีภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด
ทุกประเภท 

นักศึกษา ร้อยละ
80 มีภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด
ทุกประเภท 

 

2 โครงการท าดีเพ่ือพ่อ สาน
ต่อแก้ปัญหายาเสพติด 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก 

23 มิ.ย.60 โรงเรียนค าเตย
วิทยา 

นักศึกษา 
กศน.  

50 คน - - นักศึกษามีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
สร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างนักศึกษา กศน. 
ครแูละไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดทุกประเภท 

นักศึกษาร้อยละ 
80  มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีดี่ 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดทุกประเภท 
อยู่ร่วมสังคมอย่างมี
ความสุข 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการสอดแทรก
เนื้อหาเก่ียวกับโทษของยา
เสพติดทุกประเภท 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

2561 

กศน.ต าบลทั้ง 
5 แห่ง 

นักศึกษา 
กศน.  

400 คน - - นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติดทุกประเภท 

นักศึกษา กศน.ร้อย
ละ 80มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด
ทุกประเภทและไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

 

 

แบบท่ี 1 



แผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ปี 2561 
กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม(ไตรมาส/
เดือน/พ.ศ. 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ผลผลิต(Output)    
ที่คาดว่าจะเกิด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ประเภท จ านวน 

1 2 3 4 
1 โครงการเรียนรู้ทักษะ

ชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด 

26 
ธ.ค.60 

- - - กศน.อ าเภอ
ไทยเจริญ 

นักศึกษา 
กศน. 

50 คน 7,600 แผนงาน : สร้าง
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษาให้
ทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
 งบอุดหนุน ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กศน.
อ าเภอไทยเจริญ 

นักศึกษามี
ภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด
ทุกประเภท 

กศน.อ าเภอ
ไทยเจริญ 

2 โครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด กศน.
อ าเภอไทยเจริญ 

29 
ธ.ค.60 

- - - กศน.อ าเภอ
ไทยเจริญ 

นักศึกษา 
กศน.  

50 คน 10,000 นักศึกษามีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
ที่ดี สร้าง
สัมพันธภาพอันดี
ระหว่างนักศึกษา 
กศน. ครูและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
ทุกประเภท 

3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดทุกประเภท 

- - 26 มิ.ย.
61 

- - - - - - รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 

4 กิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ
สอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับสูบบุหรี่และ
การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ตลอดปีงบประมาณ 2561 กศน.ต าบล
ทั้ง 5 แห่ง 

นักศึกษา 
กศน.  

419 
คน 

- - นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษสูบบุหรี่และ
การบริโภค
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

 

แบบท่ี 2 



 

 

แบบรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษาในสังกัดที่เก่ียวข้องกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี2560 
กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสถานศึกษา เปิดสอน
ระดับ 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และแอลกอฮอล์ พ้ืนที่เสี่ยงรอบบริเวณสถานศึกษา 1 
กิโลเมตร ชาย หญิง เฉพาะบุหรี่ เฉพาะ

แอลกอฮอล์ 
ทั้งบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ร้านค้า ร้านอาหาร อ่ืนๆ 
1 กศน.อ าเภอไทยเจริญ ประถม 

ม.ต้น 
ม.ปลาย 

205 180 30 - 25 4 20 4 9 - - 
             
             
             
             
              

 

 

แบบท่ี 3 


