
 

ที่ ศธ.๐๒๑๐.๖๐๐๕/๑๖๙                                                    กศน.อ ำเภอทรำยมูล ถนนเทศบำล ๓ 
                                                                                    อ ำเภอทรำยมูล   จังหวัดยโสธร ๓๕๑๗๐ 

                           ๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ 

เรื่อง   ขอควำมร่วมมือจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสูบบุหรี่ และกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำ 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๑๘๕  ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. แบบรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรสูบบุหรี่ฯ ในปี ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑ ชุด  
                   ๒. แผนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรสูบบุหรี่ฯ ในปี ๒๕๖๑            จ ำนวน ๑ ชุด 
                   ๓. แบบรำยงำนข้อมูลจ ำนวน นักเรียน นักศึกษำ และพ้ืนที่กำรจ ำหน่ำยบุหรี่ฯ  จ ำนวน ๑ ชุด  

ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร แจ้งให้ กศน.อ าเภอ จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสูบ
บุหรี่ และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำตำมแบบฟอร์มที่ส่งมำด้วย แล้วรำยงำนให้จังหวัดทรำบ  ภำยใน
วันที่ ๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ นั้น  

กศน.อ ำเภอทรำยมูล ได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

 
                                                            (นำงมำลี  พิญญศักดิ์)         
                                                    ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอทรำยมูล 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มงำนภำคีเครือข่ำยและกิจกำรพิเศษ 
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๘ ๗๑๖๓ 
โทรสำร  ๐ ๔๕๗๘ ๗๑๖๓ 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนรำชกำร   ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอทรำยมูล 
ที่  ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๕/๒๒๓                         วันที่   ๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ 
เรื่อง   ขอควำมร่วมมือจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสูบบุหรี่ และกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำ 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอทรำยมูล 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร แจ้งให้ กศน.อ าเภอ จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสูบ
บุหรี่ และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำตำมแบบฟอร์มที่ส่งมำด้วย แล้วรำยงำนให้จังหวัดทรำบ  ภำยใน
วันที่ ๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ นั้น  

กศน.อ ำเภอทรำยมูล ไดด้ ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 

   - ลงนำมในหนังสือน ำส่ง 
 
 
                     ( นำยธชันนท์  ทองบ่อ) 
       ครู กศน.ต ำบล 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนนิงำนกำรแก้ไขปัญหำกำรสูบบหุรี่และกำรบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำในปี ๒๕๖๐ 
หน่วยงำน ............กศน.อ ำเภอทรำยมูล.............. 

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม 

ระยะเวลำ 

ในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

พื้นที่
ด ำเนินกำร 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 
งบประมำณ 

(จ ำนวน) 

แหล่งที่มำ 

ของ
งบประมำณ 

ผลกำรด ำเนนิกำร ผลลัพธ ์ หมำยเหตุ 
ประเภท จ ำนวน 

๑ โครงกำรแก้ไขปัญหำ
กำรสูบบุหรี่และกำร
บริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ใน
สถำนศึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ 

อ ำเภอทรำยมูล ครู 

นักศึกษำ 
๑๑ คน 

๕๑๐ คน 

- - นักศึกษำ กศน.
อ ำเภอทรำยมูล มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรแก้ไขปัญหำ
กำรสูบบุหรี่และกำร
บริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอลส์ำมำรถ
น ำควำมรู้ที่ได้ไป
ปรับปรุงแก้ไขในกำร
ด ำเนินชีวิตโดยไม่
พึ่งพำบุหรี่และ
แอลกอฮอลไ์ด้อย่ำง
มีควำมสุข 

นักศึกษำ กศน.อ ำเภอ
ทรำยมลู ไดร้ับควำมรู้
ในกำรแก้ไขปัญหำกำร
สูบบุหรี่และกำร
บริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

 

แบบที่ ๑ 



แผนกำรด ำเนนิกำรแก้ไขปัญหำกำรสูบบุหรี่และกำรบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำในปี ๒๕๖๑                   
หน่วยงำน .............กศน.อ ำเภอทรำยมูล............... 

 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม กำรด ำเนินงำน โครงกำร/

กิจกรรม (ไตรมำส/เดือน/พ.ศ.) 
พื้นที่ด ำเนินกำร 

(จ./อ./ต.) 
กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 

(จ ำนวน) 
แหล่งที่มำ 

ของงบประมำณ 

ผลผลติ(output) 
ที่คำดว่ำจะเกิด 

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ประเภท จ ำนวน 

๑ โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรสบู
บุหรี่และกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถำนศึกษำ 

      / อ ำเภอทรำยมูล ครู 

นักศึกษำ 
๑๑ คน 

๕๐๗ คน 
- - นักศึกษำ กศน.

อ ำเภอทรำยมูล ร้อย
ละ ๘๐ เป็นผูไ้ม่ยุ่ง
เก่ียวกับบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 

กศน.อ ำเภอ
ทรำยมูล 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ ๒ 



 

แบบรำยงำนข้อมูลจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ในสังกัดที่เก่ียวข้องกับกำรสูบบุหรี่และกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี ๒๕๖๐ 

หน่วยงำน .............กศน.อ ำเภอทรำยมูล............. 

ล ำดับที่ ชื่อสถำนศึกษำ เปิดสอนระดับ 

จ ำนวนนักศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ และแอลกอฮอล์ 
พ้ืนที่เสี่ยงรอบบริเวณสถำนศึกษำ 

๑ กิโลเมตร 

ชำย หญิง 
เฉพำะบุหรี่ เฉพำะแอลกอฮอล์ ทั้งบุหรี่และแอลกอฮอล์ ร้ำนค้ำ

(แห่ง) 
ร้ำนอำหำร

(แห่ง) 
อ่ืนๆ 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

๑. กศน.อ ำเภอทรำยมูล ประถมศึกษำ ,  

ม.ต้น,ม.ปลำย 

๒๙๔ ๒๑๓ ๑๐๐ - ๑๐๑ ๗๘ ๒๐๑ ๗๘ ๑๕ ๕ - 

 

 

แบบที่ ๓ 


