ชื่อแผนงาน : พัฒนางานควบคุมภายใน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สอดคล้องกับกลยุทธศาสตร์โรงเรียน : กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม มีกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ 4.1 โรงเรียนบริหารจัดการเป็นระบบ รวดเร็ว โปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2
ชื่อผู้รับผิดชอบแผนงาน : นายว่อง สันกว้าน
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานพัฒนางานควบคุมภายใน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มบริหารงานจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
2. ครูทุกกลุ่มบริหารงาน มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปฏิบัติงานควบคุมภายใน
กิจกรรมและการดำเนินงาน ( PDCA)
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน
ตุลาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
นายว่อง สันกว้าน

Do (D) ดำเนินการ กิจกรรมการการสอน

พฤศจิกายน 2562 –
กันยายน 2563

นายว่อง สันกว้าน

Check (C) ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล

มีนาคม 2563 –
กันยายน 2563

นายว่อง สันกว้าน

Action (A) สรุปผล จุดเด่น ข้อเสนอแนะ

กันยายน 2563

นายว่อง สันกว้าน

Plan (P) เสนอแผนงาน/โครงการ

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายแผนงานพัฒนางานควบคุมภายใน
............................................................
ประเภทงบประมาณ
( / )อุดหนุน
( )พัฒนาผูเ้ รี ยน
( )รายได้สถานศึกษา ( )เงินอื่นๆ...................................

ที่

1
2
3
4
5

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์
ค่าวัสดู
กระดาษ A4 (aa)
กระดาษโฟโตสติ๊กเกอ
กระดาษปกสีหนา A4
กระดาษกาวทำสันปก 1 นิ้ว
แฟ้มห่วง 1.5 นิ้ว

ภาคเรียนที่ 2/62
ภาคเรียนที่ 1/63
จำนวน ราคา รวมเงิน จำนว ราคา รวมเงิน
หน่วย
ต่อ
น
ต่อ
หน่วย
หน่วย หน่วย
4 รีม
2 แพ็ค
1 รีม
1 ม้วน
1 อัน

รวมแต่ละภาคเรียน
รวม ๑ ปีงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร.....................
ลงชื่อ ............................................................
(นายสมรตน วิริจินดา )
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

100
150
50
100

125

500

200
150
50
100

500
1,000
ผู้รับผิดชอบแผนงานงานควบคุมภายใน
ลงชื่อ ............................................................
(นายว่อง สันกว้าน)

500

หัวหน้างานแผนงาน
ลงชื่อ ............................................................
(นายธรรมรัตน์ นามศิริ)
ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนงานกรอบงบประมาณนโยบายและจุดเน้น

เรียนเสนอ
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................
(นายสมรตน วิริจินดา )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานแผนงานและประกันคุณภาพ
❑ อนุมัติ ❑ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................ ผู้อนุมัติงาน/ กิจกรรม/ โครงการ
(นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ชื่อโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่
( / ) โครงการต่อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
เป้าประสงค์ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ , ๒.๑.๓ , ๒.๑.๔ และ ๒.๑.๕
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2562-15 สิงหาคม 2562
หลักการและเหตุผล
ตามที่สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ ปี 2546 เป็นต้นมา
และมีแนวโน้มสูงขึ้น และจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพบว่ า
เยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดมีจำนวนมากขึ้น นอกเหนือจากนี้อายุของ
เยาวชนที่ใช้ยาเสพติดมีแนวโน้มลดลง ปัญ หายาเสพติดเป็นวาระสำคัญ ของชาติ รัฐบาลโดย สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม กำหนดแนวคิดหลัก
ของแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดคือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ปัญหา
ในเชิ ง พื ้น ที ่โ ดยกำหนดเป้า หมายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกั นระหว่ างหน่ วยงานที ่เ กี่ ยวข้ อง ให
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วม
รับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล แก้ปัญหาแบบองค์รวมด้วยการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร สร้าง
ความสมดุลย์ของยุทธศาสตร์ทั้งด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติดและการลดอุปทานยาเสพติด และเน้นผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณภาพโดยกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ว่า
“สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดบรรลุผลตามพันธกรณีและวิสัยทัศน์อาเซียนภายในปี ๒๕๖๒” แผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์หลักคือ
ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายา
เสพติด ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์
การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติด ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
รวมทั้งได้กำหนดกลไกในการควบคุม กำกับ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญ
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจังด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่
เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่ง ยืน ป้ องกันผู้เสพติด รายใหม่ และให้การช่ว ยเหลือ ผู ้ ที ่เ กี ่ยวข้ องกับ ยาเสพติ ด
โดยเฉพาะบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง นำไปสู่การใช้ยาเสพติดประเภทร้ายแรง โดยออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไ ขปัญหาการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
สถานศึกษา ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยนายแพทย์ ธีร เกีย รติ เจริญ เศรษฐศิ ล ป์ รัฐมนตรีว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื ้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) เป็นโรงเรียนที่อยู่รอบนอกห่างจากตัวจังหวัดประมาณ
30 กิโลเมตร และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดไปสู่จังหวัดและภาคกลาง
ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทั้งหมด 515 คน และจากการคัดกรองนักเรียนพบว่ามีนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับบุหรี่จำนวน 17 คน และมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอื่นๆ 14 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย ร้านค้ าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย งานป้องกันแก้ไ ขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เห็น
ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาขึ้น เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เยาวชนในสถานศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีภูมิคุ้มกัน ที่ดี รู้จักปฏิเสธ รู้จักคุณค่าของ
ตนเอง แสดงออกในทางสร้างสรรค์ เป็นเยาวชนที ่ม ี คุ ณ ลั กษณะที ่พึง ประสงค์ คือ เป็นคนดี มีความรู้
ความสามารถ มีปัญญา และมีความสุข เพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงมหันตภัยยาเสพติด สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. เพื่อให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกันปัญหายาเสพติด
5. เพื่อให้นักเรียนที่ไม่มีปัญหาได้รับการพัฒนาให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็งและสามารถ
เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดต่อไป
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(1) นักเรียนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด จำนวน 515 คน
(2) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก
จำนวน 515 คน
เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนเข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9๓
(2) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันยาเสพ
ติดและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ระยะเวลาดำเนินการ
15 พฤษภาคม 2562-15 สิงหาคม 2562
กิจกรรมที่ดำเนินการ
1) กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวัน งดสูบบุหรี่โลก
2) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วิธีการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวัน งดสูบบุหรี่โลก
ที่
การดำเนินงาน
ระยะเวลา
1 ขั้นเตรียมการ
-ประชุมวางแผน
ต.ค.-พ.ย.61
-กำหนดความรับผิดชอบ
-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ขั้นดำเนินการ
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันงดสูบ
บุหรี่โลก
พ.ค. ๖๒
- เดินรณรงค์
- ประกวด
- อบรมให้ความรู้
3 ขั้นติดตามประเมินผล
-ติดตามผลการจัดกิจกรรมและการพัฒนา
-ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม
มิ.ย. ๖๒
รายงานกิจกรรมและผลการดำเนินงาน
-รายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน

กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน

กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวัน งดสูบบุหรี่โลก
งบประมาณทั้งสิ้น
เงินอุดหนุน
เงินพัฒนาผู้เรียน
เงินอื่น
รวมทั้งสิ้น
ช่วงที่
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
๒๕๖๑/๒
๒๕๖๒/๑
๒,๕00
๕,๐๐๐
๗,๕00
รวม
๒,๕00
๕,๐๐๐
๗,๕00
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ที่
การดำเนินงาน
ระยะเวลา
1 ขั้นเตรียมการ
-ประชุมวางแผน
ต.ค.-พ.ย.61
-กำหนดความรับผิดชอบ
-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ขั้นดำเนินการ
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก
มิ.ย. ๖๒
- เดินรณรงค์
- ประกวด
- อบรมให้ความรู้

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน

กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน

3

ขั้นติดตามประเมินผล
-ติดตามผลการจัดกิจกรรมและการพัฒนา
-ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม
รายงานกิจกรรมและผลการดำเนินงาน
-รายงานผล

ก.ค. ๖๒

กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โลก
งบประมาณทั้งสิ้น
เงินอุดหนุน
เงินพัฒนาผู้เรียน
เงินอื่น
ช่วงที่
รวมทั้งสิ้น
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
๒๕๖๑/๒
๒๕๖๒/๑
๒,๕00
๕,๐๐๐
๗,๕00
รวม
๒,๕00
๕,๐๐๐
๗,๕00
งบประมาณ/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีจำนวน ๒ กิจกรรมใช้งบประมาณทั้งสิ้น
๑๕,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แยกเป็นงบจากสถานศึกษา ๕,๐๐๐บาท (ห้าพันบาทถ้วน) งบจาก
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมและแหล่งข้อมูลอ้างอิง
เป้าหมาย / มาตรฐานและตัวบ่งชี้

2.1 นักเรียนมีระเบี ย บ
วินัย มีความมุ่งมั่นในการเรียน มี
ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ค่านิยม จิตสำนึกและความภูมิใจ
ในความเป็ น ไทย ยึ ด มั ่ น การ
ปกครอง ระบอบประชาธิ ป ไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น
ประมุข รังเกียจการทุจริต ต่อต้าน
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก้าว
ทันโลกและดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม

เครื่องมือ/การประเมินผล

2.1.1 ร้อยละ ๙๓ ของผู้เรียนปฏิบัติ
-แบบทดสอบ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน
-แบบสัมภาษณ์
-แบบสอบถาม
๒.๑.๓ ร้อยละ ๙๓ ของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
๒.๑.๔ ร้อยละ ๙๓ ของนักเรียนได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒.๑.๕ ร้อยละ ๙๓ ของนักเรียนมี
สุขภาพร่ายกายและจิตใจที่แข็งแรง
สมบูรณ์ รักการอ่านกำลังกายและเล่น
กีฬา ศิลปะดนตรี ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
และอบายมุข

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
2. นักเรียนเกิดความตระหนักถึงมหันตภัยยาเสพติด สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกันปัญหายาเสพติด
5. นักเรียนที่ไม่มีปัญหาได้รับการพัฒนาให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็งและสามารถเป็นผู้นำใน
การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดต่อไป
ผู้เสนองาน/แผนงาน/โครงการ

ผู้เห็นชอบงาน/แผนงาน/โครงการ
..............................................................................
..............................................................................

ลงชื่อ.............................................
(นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน)
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน
อนุมัติ

ลงชื่อ.............................................
(นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุง้ วิทยาคม

ไม่อนุมัติ

เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติงาน/แผนงาน/โครงการ
( นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………..
(………………………………………………)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

