
แบบท่ี 1 
แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ในปี 2560 

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาใน

การด าเนิน
โครงการ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ ผลลัพธ์ หมาย
เหตุ ประเภท จ านวน 

1 โครงการแก้ไขปัญหา
การสูบบุหรี่และการ
บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ใน
สถานศึกษา 

23 มิถุนายน 
2560 

กศน.
อ าเภอ 
ค้อวัง 

บุคลากร
กศน.
อ าเภอ
ค้อวัง

นักศึกษา 
กศน.
และ

ประชาช
นทั่วไป 

100 11,500 ส านักงาน กศน.
จังหวัดยโสธร 

บุคลากรนักศึกษา 
กศน.และ

ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ ความ

เข้าใจ ในเรื่องการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

บุคลากร
นักศึกษา 
กศน.และ
ประชาชน

ทั่วไปมีความรู้ 
ความเข้าใจ 
ในเรื่องการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

 

2 สอดแทรกเนื้อหาแนว
ทางการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกิจกรรมการพบ

กลุ่ม 

ไตรมาส1-
ไตรมาส4 

4 ต าบล นักศึกษา 
กศน. 

559 - - นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
เรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

 

 
 
 
 



แบบท่ี 2 
แผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาในปี ๒๕๖๑                   

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน โครงการ/
กิจกรรม (ไตรมาส/เดือน/พ.ศ.) 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(จ./อ./ต.) 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
(จ านวน) 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

ผลผลิต(output) 
ที่คาดว่าจะเกิด 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ประเภท จ านวน 
๑ โครงการแก้ไขปัญหาการ

สูบบุหรี่และการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถานศึกษา(สอดแทรก
เนื้อหาในการพบกลุ่ม) 

   /    /    /    / 4 ต าบล 
กุดน้ าใส 
ค้อวัง 
ฟ้าห่วน 
น้ าอ้อม 
 

คร ู
นักศึกษา 

11 คน 
559 คน 

- - นักศึกษา กศน.
อ าเภอค้อวัง  ร้อย
ละ ๘๐ เป็นผู้ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 

กศน.อ าเภอ
ค้อวัง 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



แบบรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษา ในสงักัดที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี ๒๕๖๐ 
หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา เปิดสอนระดับ 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ และแอลกอฮอล์ 
พ้ืนที่เสี่ยงรอบบริเวณสถานศึกษา 

๑ กิโลเมตร 

ชาย หญิง 
เฉพาะบุหรี่ เฉพาะแอลกอฮอล์ 

ทั้งบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 

ร้านค้า
(แห่ง) 

ร้านอาหาร
(แห่ง) 

อ่ืนๆ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

๑. กศน.อ าเภอค้อวัง ประถมศึกษา ,  
ม.ต้น,ป.ปลาย 

309 250 110 - 110 63 156 63 7 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ ๓ 



 
 
ที่  ศธ.๐๒๑๐.๖๐๐3/157                                              กศน.อ าเภอค้อวัง 
        ถนนพลไว-ยางชุมน้อย ต าบลค้อวัง 
                 อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๓๕๑๖๐ 
 
                         ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 
เรื่อง  ขอความร่วมมือจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

อ้างถึง หนงัสือส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๑๘๕  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ฯ ในปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑  ชุด  
                   ๒. แผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ฯ ในปี ๒๕๖๑           จ านวน ๑  ชุด 
                   ๓. แบบรายงานข้อมูลจ านวน นักเรียน นักศึกษา และพ้ืนที่การจ าหน่ายบุหรี่ฯ จ านวน ๑  ชุด  
 

                   ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงาน กศน.จังหวัด ขอให้ กศน.อ าเภอจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่ และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ  
ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ นั้น 
          บัดนี้ กศน.อ าเภอค้อวัง ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 
               
 

( นางสาวียะ  พันธุ์ฤทธิ์ ) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอค้อวัง 

 
 
 
กลุ่มงานการศึกษาพ้ืนฐานโทร ๐-๔๕๗๙-๗๐๑๓  
โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๗๐๑๓ 
http://yaso.nfe.go.th.khowang 
 

http://yaso.nfe.go.th.khowang/

