โครงการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
“ลูกเสือ สพม.33 ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน”
สนองยุทธศาสตร์สพฐ. กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์ สพม.
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ นางนุษย์นภา พิทยารักษ์ นางชัญญรัชญ์ ชูทอง และ
คณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ มกราคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕61
๑. หลักการและเหตุผล
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ พัฒนา
“คน” ต้องทาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาสู่วัยเด็ก วัยรุ่นวัยทางานและวัยชรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องปลูกฝังและต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์และในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดาเนิน
ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติเด็กและ
เยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่ อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดทั้ง
ปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้าง
ตัวเอง สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าทาสิ่งท้าทาย รัฐบาลได้กาหนดให้การป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ดเป็ น วาระแห่ ง ชาติ และได้ม อบหมายให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น หน่ว ยงานหลั ก
รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน
เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่
การลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ การศึกษาด้วย
วิธีการของลู กเสือ จะช่ว ยให้ เยาวชนมีคุณสมบัติตามที่สั งคมต้องการ เช่น มีลักษณะของผู้ นา ที่ดี เป็นผู้ มี
ประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสั ยที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคม
กระบวนการและวิธีการ ของลูกเสือที่เด็กได้รับเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่สอดคล้องกับหลักการศึกษา
และตรงกั บ ความต้อ งการของเด็ ก คือ การเรี ย นปนเล่ น การศึ ก ษาด้ ว ยการกระท าและการศึ ก ษาเพื่ อ จั ด
ประสบการณ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เล็งเห็นความสาคัญของผู้เรียนทุกคน พึงได้รับ
การพั ฒ นาทั้ ง ทางด้ า นความรู้ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด การปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะปัญหา
ด้านยาเสพติด และมีทักษะชีวิตในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข จึงดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการพัฒนากิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561“ลูกเสือ
สพม.33 ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ” ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์/...

๒

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด
๒.2 เพื่อให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เกิดทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองไม่ให้
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๒.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้เครือข่ายกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา สามารถดาเนิน
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จากกองลูกเสือ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 40 โรงเรียนๆละ 9 คน จานวน 2 รุ่น
1) รุ่นที่ 1
- ลูกเสือ เนตรนารี 20 โรงเรียนๆละ 9 คน
จานวน 180 คน
- วิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง
จานวน 35 คน
2) รุ่นที่ 2
- ลูกเสือ เนตรนารี 20 โรงเรียนๆละ 9 คน
จานวน 180 คน
- วิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง
จานวน 35 คน
รวมทัง้ สิน้
430 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ลู ก เสื อ เนตรนารี ได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจถึ ง โทษและพิ ษ ภั ย ของยาเสพติ ด
มีภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากยาเสพติด มีเครือข่ายลูกเสือ เนตรนารี ในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
3.2.3 ลูกเสือ เนตรนารี มีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอในการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคม
เป็นนักเรียนแกนนาทักษะชีวิต ให้สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปขยายผลสร้างภาคีเครือข่ายภายใน
โรงเรี ย น และการจั ดทาโครงงานที่พัฒนาทักษะชีวิตให้ กับเพื่อนนักเรียน เพื่อให้ นักเรียนที่ประสบปัญหา
ต้องออกกลางคัน ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายในโรงเรียนมีอัตราลดลง
๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
รายละเอียดกิจกรรมดาเนินงาน
๑ จัดทาแผนการดาเนินงาน
๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
๓ ประชุ ม คณะท างานเพื่ อ ก าหนดการฝึ ก อบรมฯ
กาหนดปฏิทินการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม
4 ดาเนินการฝึกอบรมฯ ( ๓ วัน ๒ คืน)
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณโรงเรียน

ระยะเวลาดาเนินงาน
มกราคม 2561
มกราคม ๒๕61

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางชมพูทิพย์
ธรรมโสภณ
และกลุ่มส่งเสริม
กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕61 การจัดการศึกษา
พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕61

๓
ที่
5
6
7
8

รายละเอียดกิจกรรมดาเนินงาน
ดาเนินการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
จัดสรรงบประมาณโรงเรียนดาเนินการ
โรงเรียนดาเนินการดาเนินการโครงการลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามและประเมินผล
นิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

เมษายน-พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
สิงหาคม – กันยายน ๒๕61
กันยายน ๒๕61

5. งบประมาณ
จากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แผนการปฏิ บั ติ ง านการป้ อ งกั น ปราบปราม
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลักการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา การจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ ต้ า นภั ย ยาเสพติ ด ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา
จานวนเงิน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
6
8

กิจกรรม/คาชีแ้ จงในการใช้งบประมาณ

งบ
ประมาณ

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด จานวน 2 รุ่น
ค่าอาหาร 430 คน x 70 บ. x ๗ มื้อ
210,000
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 430 คน x 2๕ บ. 60,000
x ๖ มือ้
ค่าตอบแทนวิทยากร
7,000
ค่าสถานที/่ บารุงน้า ไฟฟ้า
20,000
ค่าวัสดุเอกสาร
- ผ้าผูกคอลูกเสือ เสื้อที่ระลึก
- เกียรติบัตร/กระดาษ/วัสดุฝึก
5,000
ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม 3,000
เตรียมการฝึกอบรม

กิจกรรม 1รวมเป็นเงิน 305,000
กิจ กรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณโรงเรียน
ดาเนินการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
7 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 85 โรงเรียน 255,000
โรงเรียนละ 3,000 บาท
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
กิจกรรม 2รวมเป็นเงิน 255,000

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่า
ตอบแทน
ครุภณ
ั ฑ์
210,000
60,000
7,000
20,000
5,000
3,000
7,000

293,000 5,000
255,000
255,000

๔
ที่

กิจกรรม/คาชีแ้ จงในการใช้งบประมาณ

งบ
ประมาณ

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงจานวน12คนx8วันx120 บาท 11,520
9 ค่าพาหนะ/ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
8,480
กิจกรรม 3รวมเป็นเงิน 20,000
รวมเงิน 580,000

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่า
ตอบแทน
ครุภณ
ั ฑ์

7,000

11,520
8,480
20,000
568,000 5,000

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การดาเนินการโครงการ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ไม่ต่อเนื่อง ขาดการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ติดตามการประเมินผล โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
7. การประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
๑. ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เรื่องยาเสพ
ติด และวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
2. นักเรียน มีทักษะชีวิตสามารถ
ดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่าง
มีความสุข
3.ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ ๑๐๐ สามารถตั้งกอง
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วิธกี ารวัดและประเมินผล
๑. การสังเกต
๒. การสอบถาม
๓. การสัมภาษณ์

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบประเมิน

๑. การสังเกต
๒. การสอบถาม
๓. การสัมภาษณ์
จานวนโรงเรียนจัดตั้งกองลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด และดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

แบบประเมิน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๒.1 ลู กเสื อ เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด
๒.2 ลูกเสือ เนตรนารี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับอารมณ์และ

๕
ความเครียด มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองไม่ให้ตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๒.3 มีเครือข่ายกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึ กษา สามารถดาเนินกิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางนุษย์นภา พิทยารักษ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกฤษ ละมูลมอญ)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ลงชื่อ

อนุมัติโครงการ

(นายสาเริง บุญโต)
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