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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1  ข้อที่ 1.2 (1,3) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายด้านที่  2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.14 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี 
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา 2564 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  งบอุดหนุนรายหัว 20,340 บาท/งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  79,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
 สภาพปัญหาสำคัญกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาที่มักพบเห็นโดยทั่วไป ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและ
เพศศึกษา ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง กลุ่มงานกิจการนักเรียน โดยชมรม TO BE NUMBER 
ONE จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและในโรงเรียนเครือข่าย
ขึ้น  โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำในการให้คำปรึกษา แนะนำ และตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด มีทักษะการปฏิเสธ มีการปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมในเรื่องของเพศ  
ศึกษา จึงจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดี  ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลด
ปัญหาในด้านพฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษา พร้อมขยายกว้างสู่สังคม 

2. วัตถุประสงค์   
   2.1 เพ่ือพัฒนาสมาชิกและแกนนำชมรมให้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน  
   2.2 พัฒนาสมาชิกแกนนำชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและในโรงเรียนเครือข่าย 
   2.3 เพ่ือรณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เอดส์และเพศศึกษาในสถานศึกษาและในโรงเรียนเครือข่าย 
   2.4 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและใน
โรงเรียนเครือข่าย 
3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ สมาชิกและแกนนำ  TO BE NUMBER ONE  จำนวน  100  คน  แบ่งเป็น 
  - จากโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จำนวน  60  คน 
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  - จากโรงเรียนเครือข่าย  จำนวน  40  คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ สมาชิกและแกนนำ  TO BE NUMBER ONE  ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  
และมีเจตคติท่ีดีต่อบทบาทหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้สื่อประกอบการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคุณภาพ 
4.กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
(เกณฑ)์ 

1. รับสมัครสมาชิกใหม่/ 
ปฐมนิเทศนักเรยีนใหม ่

เพื่อรณรงค์หาสมาชิกใหม่เข้า
ชมรมฯ ในปี 2564 

ร้อยละของการสมัครเข้าชมรมของ
สมาชิกใหม ่

100 

2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโ่ลก 
 - ประกวดแข่งขันวาดภาพและแต่ง
คำประพันธ์หัวข้อวันงดสูบบหุรี่โลก 
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
วันงดสูบบุหรีโ่ลกแก่นักเรียน 

เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตะหนักถึง
อันตรายของบุหรี ่

- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของการสูบ
บุหรี ่
- ร้อยละของนักเรียนได้แสดง
ความสามารถในการวาดภาพและ
แต่งคำประพันธ์ 

80 

3. กิจกรรมวันต่อตา้นยาเสพติดโลก 
- การตอบปัญหายาเสพติด 
- การประกวดคำขวัญ/คำประพันธ์
และภาพวาดวันต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตะหนักถึง
อันตรายของยาเสพติด 

-ร้อยละของนักเรยีนได้ร่วมกิจกรรม
เนื่องในต่อต้านยาเสพติดโลก
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
 

100 

4. กิจกรรมการประกวดTO BE 
NUMBER ONE  
-ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
-ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพตดิ 
-ประกวด Dancercise TO BE 
NUMBER ONE 

- เพื่อสร้างกระแสในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ TO 
BE NUMBER ONE 
- เพื่อส่งเสริมใหเ้ป็นกิจกรรม          
ที่ส่งเสรมิความภาคภมูิใจในตนเอง
ให้แก่เยาวชน 

- ร้อยละของนักเรียนแกนนำและ
นักเรียนของโรงเรียนท่ีมี
ความสามารถได้แสดงศักยภาพ
ในทางที่สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 
ภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ 
-- โรงเรียนผา่นการประเมินในการ
รักษาระดับเพชร 

80 
 
 
 
 
 

6. กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER 
ONE  

เพื่อให้แกนนำชมรมได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงการ การป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพตดิ และทำกิจกรรม
สร้างสรรคร์่วมกัน 

- นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมมี
ทัศนคติที่ดีต่อโครงการ TO BE 
NUMBER ONE และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากค่ายไปต่อยอดและ
พัฒนาตนเองในทางที่สร้างสรรค ์

80 
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DO (D)                                                                                                                                     
5.วิธีการดำเนินงาน                                                                                                                    
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
 2) จัดทำโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
 6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  6.1.รบัสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันปฐมนิเทศนักเรียนม.1 ,ม.4 เพ่ือรณรงค์หา
สมาชิกใหม่เข้าชมรมฯ ในปี 2564 
  6.2 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
    - ประกวดแข่งขันวาดภาพและแต่งคำประพันธ์หัวข้อวันงดสูบบุหรี่โลก 
  - เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกแก่นักเรียน เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตะหนักถึง
อันตรายของบุหรี่ 
  6.3 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
   - การตอบปัญหายาเสพติด 
   - การประกวดคำขวัญ/คำประพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด 
   - การประกวดวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติดเพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนตะหนักถึงอันตราย 
ของยาเสพติด 
  6.4 กิจกรรมการประกวดTO BE NUMBER ONE ระดับภาคและประเทศ 

   1) ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 

   2) ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติด 

   3) ประกวด Dancer TO BE NUMBER ONE 
      - เพ่ือสร้างกระแสในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
       - เพ่ือส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้แก่เยาวชน 
  6.5 กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE  เพ่ือให้แกนนำชมรมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ 
การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด และทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน 
 7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 

ที ่
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ            

2 วางแผนการดำเนินการและมอบหมาย

งานท่ีรับผิดชอบ 

           

3 จัดทำโครงการ/ขออนุมัตโิครงการ            

4 เตรียมกิจกรรมในโครงการ TO BE 

NUMBER ONE 

           

5 จัดกิจกรรมพัฒนาโครงการ TO BE 

NUMBER ONE 

           

6 นิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน            

7 สรุป ประเมิน รายงานผลโครงการ            

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 20,340 บาท 
  - งบอุดหนุนรายหัว 20,340 บาท 
  - งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  79,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1  ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 3,000 - - -    3,000 
2  ประกวดTO BE NUMBER ONE 

Dancercise 
1,660 - - 3,000    4,660 

3 ค่ายพัฒนาสมาชิกและแกนนำ                     
TO BE NUMBER ONE 

2,680 - 7,000 2,000    11,680 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

4 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

1,000 - - -    1,000 

 รวม 8,340 - 7,000 5,000 /   20,340 
5 การประกวดโครงการ TO BE NUMBER 

ONE  
        

 1.1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10,000 - 10,000 -    20,000 
 1.2 รอบประเมินลงพื้นที่ใน 

      โรงเรียน  
9,000 - 5,000 5,000    19,000 

 1.3 ระดับประเทศ  20,000 - 20,000 -    40,000 
 รวม 39,000  35,000 5,000  /  79,000 

   8. สถานที่ดำเนินการ  

 8.1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 8.2 แหล่งจัดกิจกรรมภายนอกอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 นางพรพิรุณ งอยจันทร์ศรี 
10. ผู้เกี่ยวข้อง 
     10.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
     10.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและ โรงพยาบาลสกลนคร 
     10.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ 
 
Check (C) 
11.การประเมินผล :การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ผลลัพธ์ไดส้มาชิกและแกนนำ TO BE NUMBER ONE  ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อ
บทบาทหน้าที่ที่ต้องร่วมกันปฏิบัติ  อันจะส่งผลด้านบวกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์  และ
เพศศึกษาในสถานศึกษา และสามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งมุ่งสู่ระดับยอดเพชร 
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     12.2 สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชมรมและเครือข่าย รวมทั้งผลิตชุดนิทรรศการและสื่อรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
     12.3 ผลกระทบ(ด้านบวก) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาเฉพาะ
บุคคล  ส่งผลให้มีลักษณะเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของสังคม 

13.   อุดหนุนรายหัว    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

    ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
หัวหน้างานTO BE NUMBER ONE  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 

                                             อนุมัติ       ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

    

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 


