


คํานํา 

ตามท่ีรัฐบาล ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ กําหนดใหปญหายาเสพติด เปนปญหา

เฉพาะหนาท่ีตองรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด และจัดการปญหาอ่ืนๆ 

ท่ีเชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ และตอมาไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 156/2557 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 

2557 เรื่อง จัดตั้งศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) และเม่ือวันท่ี           

10 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 

2562 เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงาน เปนเครื่องมือบริหารจัดการ ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร 

และติดตามประเมินผลทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดปรับปรุงระบบรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2562 ภายใต 4 มาตรการ 18 

ยุทธศาสตร 15 แผนบูรณาการ โดยรายงานผานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information 

System for Province Agency : NISPA) ทางเครือขาย Internet เพ่ือใหหนวยงานท่ีปฏิบัติงานสามารถ

รายงานผลการดําเนินงานไดสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา 

สํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดจัดทําคูมือระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพ่ือประกอบ         

การรายงานผลการดําเนินงานยาเสพติดจังหวัด (NISPA ซ่ึงสามารถ Download คูมือการรายงานไดจากระบบ

สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  

สํ านั ก ง าน  ป .ป . ส . 

กันยายน 2562 
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การรายงานผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ป 2562 

วิธีการเขาสูระบบ (Log In) 
 เครื่องคอมพิวเตอรตองเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ใหเรียบรอยกอนเริ่มการใชงานระบบรายงานผล 

หากเครื่องคอมพิวเตอรไมไดเชื่อมตออินเตอรเน็ต ระบบจะแจงวา “ไมพบหนาเว็บไซตท่ีคุณตองการคนหา”หรือ “Page Not 
Found”     

เว็บบราวเซอรสามารถเขาไดท้ัง Internet Explorer สัญลักษณ          Google chrome สัญลักษณ  
และ Firefox สัญลักษณ          หรือในแถบตําแหนงเว็บไซต (Address) ซ่ึงใชสําหรับพิมพตําแหนงของเว็บไซตท่ีตองการ
คนหา “http://nispa.nccd.go.th/2013#main” 

เม่ือเขาสูระบบการรายงานผลฯ ครั้งแรกจะตองพิมพชื่อผูใช (User Name) รหัสผาน (Password) เพ่ือรักษา     
ความปลอดภัยในการเขาสูระบบกอนการใชงาน แลวกดปุม Submit เพ่ือเขาสูระบบ (สําหรับ Username และ Password 
สํานักงาน ป.ป.ส. จะกําหนดและแจงให ศอ.ปส.จ/กทม./ศอ.ปส.จ/เขต)  
 ท้ังนี้เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลให ศอ.ปส.จ/กทม. กําหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบนําเขา
ขอมูลอยางชัดเจน โดยเฉพาะในแผนบําบัดรักษายาเสพติดจะตองใชหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
เปน Password ในการเขาสูระบบการรายงาน 

 

หมายเหต:ุ กรณีเขารหัสไมได ใหติดตอหรือสอบถามขอมูลไดท่ี 02-247-0901 ตอ 15010, 15013, 13030 

1. ปอน Username
2. ปอน Password

การเขาสูระบบการรายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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การเขาสูระบบการรายงานผลการดําเนินงาน 

เม่ือปอนรหัสชื่อผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password) ถูกตองแลว   

 

ระบบจะเขาสูระบบรายงานผลการดําเนินงานในหนาแรกทันที โดยระบบจะแจงใหทราบถึง ชื่อหนวยงานผูใชงาน
ระบบ และหากตองการบันทึกหรือรายงานผลขอมูล ใหเลื่อนลูกศรเมาสไปคลิ๊กท่ี ระบบรายงานผลการดําเนินงานจังหวัด 
(ศอ.ปส.จ.) เพ่ือเขาระบบตอไป 

 

    

 

หนวยงานผูใชงาน

ระบบ 
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ระบบจะแสดงแบบรายงานผลการดําเนินงาน แผนการปองกันและแกไขยาเสพติด ข้ึนมาซ่ึงสามารถแบงเปน 5 สวน 
ดังนี้ 

1 

2 

3 

4 

5 
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สวนท่ี 1 การบันทึกขอมูล ซ่ึงจะประกอบดวยการบันทึกขอมูลสําหรับจังหวัด/อําเภอ/เขต (ประจําปงบประมาณ 

2562) สําหรับสถานศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ประจําปงบประมาณ 2562) การประเมินสถานนะหมูบาน/ชุมชน          
และสําหรับขอมูลไทยนิยม ยั่งยืน 

สวนท่ี 2 สถานะการนําเขาขอมูล เปนการแสดงสถานะการนําเขาขอมูลของศอ.ปส.จ./กทม. และศอ.ปส.อ./เขต 
ซ่ึงสามารถเรียกดูไดท้ังแบบรายวัน และรายเดือน 

สวนท่ี 3 การรายงาน เปนการเรียกดูรายงานผลการดําเนินงานซ่ึงจะประกอบดวยผลการดําเนินงานรายวัน ผลการ
ดําเนินงานรายเดือน รายงานผูประสานพลังแผนดิน(ตาสับปะรด)/วิทยากรกองทุนแมของแผนดิน ผลการประเมินสถานะ
หมูบาน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติด ผลการดําเนินงานตามฌครงการบานอุนใจ ผลการดําเนินงานในสถานศึกษา 

สวนท่ี 4 กราฟสรุป เปนการนําผลการดําเนินงานในแตละดานมาแสดงในรูปแบบของกราฟสรุป ซ่ึงจะประกอบดวย
สวนของ Dashboard  ประชารัฐรวมใจ และระบบบําบัด 

สวนท่ี 5 คูมือ เปนสวนของการแนะนําการใชงานของระบบ NISPA และเอกสารในการรายงานผลการดําเนินงานใน
ทุกดาน 

 โปรแกรมจะแสดงหนาจอแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2562 ประกอบดวย แผนปองกัน       
ยาเสพติด แผนบําบัดยาเสพติด แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบริหารจัดการ 

จุดเนนการนาํเขาขอมูล !!!! 
1. การรายงานผลการดําเนินงานหลังจากท่ีมีผลการดําเนินงาน (รายงานทันทีเม่ือมีผลการดําเนินงาน

โดย ศอ.ปส.จ/กทม. หรอื ศป.ปส.อ./เขต) 
แผนปองกันยาเสพติด  
แผนบําบัดยาเสพติด 
แผนปราบปรามยาเสพติด 
2. การรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน (รายงานทันทีเม่ือมีผลการดําเนินงานหรือรายงานภายในสิ้นเดือน

โดย ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ปส.อ./เขต) ประกอบดวย 
แผนบริหารจัดการอยางบูรณาการ 
3. กอนการนําเขาและนําออกขอมูลรายงานทุกครั้ง ควรรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบขอมูลดวย
4. ควรศึกษาขอมูล วิธีการนําเขาขอมูลลงในระบบใหเขาใจกอนทุกครั้ง
5. หากมีปญหาหรือขอสงสัยทางเทคนิคของระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) โทรศัพทสอบถามไดท่ี

02-247-0901 ตอ 15010,15013 

แผนปฏิบตัิการปองกันและแกไขยาเสพติด ป ๒๕๖๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขยาเสพติด ป ๒๕๖๒ 
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รายงานผลการดําเนินงาน แผนปองกันยาเสพติด 

การรายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2562 ผานระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA) แผนปองกันยาเสพติด ประกอบดวยประเด็นการ
รายงานและหนวยงานรายงาน ดังนี้ 

  แผนปองกันยาเสพติด 

  สถานศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     หนวยงานรายงาน : สถานศึกษา (ศธ.) 
          : สถานศึกษา (สถ.) 

เยาวชนอาสารักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด (ย.อส.) หนวยงานรายงาน : ศอ.ปส.จ./กทม. 

สถานประกอบกิจการ  หนวยงานรายงาน : สํานักงานแรงงานจังหวัด 

การมีสวนรวมภาคประชาชน หนวยงานรายงาน : ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต 

วัด/ศาสนสถาน หนวยงานรายงาน : ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต 

พ้ืนท่ีเสี่ยง หนวยงานรายงาน : ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต 

คําสั่งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ หนวยงานรายงาน : ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต 

    การควบคุมสถานบริการ หนวยงานรายงาน : ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต 

    ปญหาการแขงรถ หนวยงานรายงาน : ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต 
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1. สถานศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
1. การรายงานผลการดําเนินงานในสถานศึกษา คลิกท่ีปุม จะปรากฏหนารายงานดังนี้  

ระบบการรายงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
1. เลือกจังหวัด และอําเภอ/เขตจะปรากฏหนาตางเพ่ิมข้ึนดังนี้ 

จังหวัด  :    อําเภอ/เขต :   

ใชงานไดดีกับ Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป 

  

1. เทศบาลปลายบางวัดโคนอน  
2. เทศบาลปลายบางวัดสมเกลี้ยง  
3. เทศบาลปลายบางวัดสิงห (แจมช่ืนวิทยาคม)  
4. เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม  
5. เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม  

 

2. เพ่ิมโรงเรียนใหคลิกท่ีปุม  จะปรากฏหนาคนหาขอมูลโรงเรียนดังนี้ 
 

3. เม่ือตองการแกไขขอมูลท่ัวไปโรงเรียนใหคลิกท่ี  เพ่ือแกไขขอมูล จะปรากฏหนาขอมูลโรงเรียนดังนี้ 

แกไขขอมูลทั่วไปโรงเรียน 

สถานศึกษา :     

รหัสโรงเรยีน :     

ระดับท่ีเปดสอน : 
 
* 

กรม : 
 
* 

กระทรวง :     

เลขท่ี : 
 

ถนน : 
 

จังหวัด :     

อําเภอ/เขต :     

ตําบล/แขวง :     

หมูบาน/ชุมชน :     

***** กรณีโรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาล แลวไมปรากฏรายช่ือหมูบาน/ชุมชนในชองกรอกขอมูล ขอใหเลือกท่ีตั้งใหม จากเดิม "อําเภอ 
.........." เปลีย่นเปน "เทศบาลเมือง ........" ตัวอยางเชน จากเดิม "อําเภอโพธาราม" เปลี่ยนเปน "เทศบาลเมืองโพธาราม" จึงจะปรากฏรายช่ือ

- อําเภอ/เขต -  - จังหวัด -  

  

 

- เลือกระดับ -  

- เลือกกรม -  

- กระทรวงแสดงเมื่อเลือกกรม -  

  

- เลือกจังหวัด -  

- เลือกอําเภอ/เขต -  

- เลือกตําบล/แขวง -  

- เลือกหมูบาน/ชุมชน -  
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หมูบาน/ชุมชนในชองกรอกขอมูล และหากรายช่ือหมูบาน/ชุมชนท่ีปรากฏ ไมมี ใหเลือกหมูบาน/ชุมชนท่ีอยูใกลสุด 

พิกัด : 
 

ละติจดู : 
 

ลองจจิูด : 
 

                                           ปการศึกษา :  

                                              หวงเวลา :    

                                                    ถึง  :   

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 
(คํานวนจากการกรอกจํานวนนักเรียนตามระดับช้ัน) 

 
* จํานวนอาจารยท้ังหมด : 

 

จํานวนนักเรียนกอนช้ันประถม : 
 
*   

จํานวนนักเรียน ป.1 :  
* จํานวนนักเรียน ม.1 :  

* 

จํานวนนักเรียน ป.2 :  
* จํานวนนักเรียน ม.2 :  

* 

จํานวนนักเรียน ป.3 :  
* จํานวนนักเรียน ม.3 :  

* 

จํานวนนักเรียน ป.4 :  
* จํานวนนักเรียน ม.4 :  

* 

จํานวนนักเรียน ป.5 :  
* จํานวนนักเรียน ม.5 :  

* 

จํานวนนักเรียน ป.6 :  
* จํานวนนักเรียน ม.6 :  

* 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาระดับปริญญาและ
อนุปริญญา : 

 
* จํานวนนักเรียน 

ปวช./ปวส. : 
 
* 

เบอรโทรศัพท :  
Website : 

 
 

   

 

   
 3.1 ใสขอมูลท่ัวไปของโรงเรียน ซ่ึงในชองท่ีมีเครื่องหมาย * จะตองใสขอมูลใหครบ 

 3.2 กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลท่ัวไปโรงเรียน  

คนหาพิกัด   

- เลือกปการศึกษา -  

- เลือกป พ.ศ. -  - เลือกเดือน-  

- เลือกป พ.ศ. -  - เลือกเดือน -  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ยกเลิก ลบ ปรับปรุงขอมูลท่ัวไป 

ปรับปรุงขอมูลท่ัวไป 
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4. คลิกท่ีชื่อโรงเรียนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในสถานศึกษาจะปรากฏหนารายงานดังนี้ 

 4.1 เลือกวันท่ีท่ีจะรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 

อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 

ประจําวันท่ี 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561    ปการศึกษา 1/2561 

   ผลงานสะสม  
**ยังไมมีการบันทึกขอมูลในเดือนนี ้

1.การสํารวจคนหานักเรียนกลุมเสีย่ง เสพ/ตดิ และคา   

- กลุมเสีย่ง   คน 

- กลุมเสพ/ติด  คน  

- กลุมคา  คน 

การใชยาในทางท่ีผิด เชนโปรโคดลิ ทรามาดอล ฯลฯ  คน 

8.สํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยง/ปจจยัเสี่ยงรอบสถานศึกษาในระยะ 500 ม.  หอพัก  แหง อ่ืนๆ*  แหง 

9.ตรวจเยีย่ม/ตรวจตราพ้ืนท่ีเสี่ยงรอบๆ สถานศึกษาในระยะ 500 ม.  หอพัก  แหง อ่ืนๆ*  แหง 

10.กิจกรรมเพ่ือการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดรวมกับ
ผูประกอบการหอพัก รานเกมส รอบสถานศึกษา 

 หอพัก  แหง อ่ืนๆ*  แหง 

หมายเหตุ* อ่ืนๆ เชน รานเกมส/รานอินเทอรเน็ต โตะสนุก สถานบันเทิง 

สถานบริการ รานคาขายเหลา/บุหรี่/ซุมยาดอง ซุมเหลาปน มุมอับ/ แหลงมั่วสุม ฯลฯ 

2.การใหคําปรึกษา   

   นักเรียน 

   ผูปกครอง 

   อ่ืนๆ 

11.ตํารวจประสานงานประจําโรงเรียน         จํานวน  คน 

12.จํานวนนักเรียนแกนนํา   คน 

13.จํานวนครูแกนนํา            จํานวน  คน 

3.จัดคายปรบัเปลีย่นพฤติกรรมกลุมเสี่ยง 

 

  คน 

4.จัดคายปรบัเปลีย่นพฤติกรรมกลุมเสพ 

 

  คน 

14.เครือขายผูปกครองในสถานศกึษาและชุมชน  

  เครือขาย 

  คน 

5.จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน (เฉพาะกลุมผูเสพ)   คน 15.วิทยากรเพ่ือการปองกันยาเพสติดท่ีเขาสอนในโรงเรยีน  

  จํานวน   คน 
6.สงตอผูเสพ/ผูติด เขารับการบําบัด   คน 

7.ดําเนินการตามกฎหมาย (กรณผีูคา)   คน 

 

 

 

 

ไมมี     ไมมี       

ไมมี       

ไมมี       

 
 
 

ไมมี     บันทึกช่ือ  

 

บันทึกช่ือ  

 

ไมมี     

 

ไมมี     

 

 

 

 

บันทึกวิทยากร 
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ประเภทกิจกรรม สถานะ จํานวน 

16.ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ท่ีผานการฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพตดิ   คน 

17.จัดตั้งหนวย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตานยภยัยาเสพตดิในโรงเรียน   

18.ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียน   กิจกรรมเฝาระวังปญหายาเสพตดิ 

       “สายตรวจในโรงเรียน” ตรวจตรา/สํารวจพ้ืนท่ีเสีย่ง/ปจจัยเสีย่งในโรงเรียน/รอบโรงเรียน 

       สอดสองดูแลพฤติกรรมเพ่ือนนักเรียน 

       แจงขอมูลเบาะแสเก่ียวกับยาเสพตดิ 

       อ่ืนๆ เชน ประชุม/วางแผน/รวบรวมขอมลู/สงตอขอมูลใหครู ฯลฯ 

 กิจกรรมอ่ืนๆ เชน รณรงค/ประชาสัมพันธ/กิจกรรมสรางสรรค 

 ชวงเวลาการจัดกิจกรรม 

ระหวางเรียน หลังเรียน ปดภาคเรียน อ่ืนๆ 

19.ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE    คน      

20.กลุมเพ่ือนท่ีปรึกษาเพ่ือน(Youth Consuler)   กลุม  คน     

21.กิจกรรมตานยาเสพติดของสภานักเรียน/องคกรวิชาชีพ/องคการนักศึกษา   คน      

22.สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ       
23.บําเพ็ญประโยชนสาธารณะ/จติอาสา       
24.การใหความรูเรื่องยาเสพติด/การปองกันยาเสพติด       
25.กิจกรรมฝกอาชีพ       
26.สงเสริมทักษะการเรียนรู       
27.กีฬาและนันทนาการ       
28.อ่ืนๆ       

 

ไมมี     

ไมมี     

 
 
 
 
 

 

ไมมี          

ไมมี           

ไมมี          

ไมมี         
ไมมี         
ไมมี         
ไมมี         
ไมมี         
ไมมี         
ไมมี         
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29.จํานวนนักเรียนป.1 ท่ีไดรับภมูคิุมกัน    คน 32.จํานวนนักเรียนป.4 ท่ีไดรับภมูคิุมกัน    คน 

30.จํานวนนักเรียนป.2 ท่ีไดรับภมูคิุมกัน    คน 33.จํานวนนักเรียนป.5 ท่ีไดรับภมูคิุมกัน    คน 

31.จํานวนนักเรียนป.3 ท่ีไดรับภมูคิุมกัน    คน 34.จํานวนนักเรียนป.6 ท่ีไดรับภมูคิุมกัน    คน 

35.มีนักศึกษาวิชาทหารท่ีทํากิจกรรมดานการปองกันและแกไขยาเสพติด   

36.สถานศึกษามีการใชสื่อนิทาน/ชุดการเลนฯลฯ เพ่ือพัฒนา EF เดก็ปฐมวัย    สื่อนิทานอานอุนรัก 

  ชุดการเลน 

  ชุ ดสื่ อ เ พ่ื อก า รส ร า งภู มิ คุ ม กั น         
ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF เพ่ือการ
ประยุกตใช) 

  อ่ืนๆ 

จํานวนเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการพัฒนา

ทักษะสมอง   คน 

   
                                    

 4.2 คลิกท่ีปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลผลการดําเนินงาน 

  

  

  

ไมมี     

ไมมี     

 

 
 
 

 

ยกเลิก บันทึก 

บันทึก 
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       2. เยาวชนนอกสถานศึกษา 

เยาวชนนอกสถานศึกษา 
  

จังหวัด     ระบบจะใสอัตโนมัติตาม Username ท่ี Sign in 

อําเภอ/เขต     ระบบจะใสอัตโนมัติตาม Username ท่ี Sign in 
 

ขอมูลเยาวชนนอกสถานศึกษา  

 

 
  

 

 มีคําสั่งต้ังคณะทํางานพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาอําเภอ 

1  ตําบล 

2  ตําบล 

 1.  คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลเยาวชนนอกสถานศึกษาจะปรากฏ หนารายงานดังนี้ 

ขอมูลเยาวชนนอกสถานศึกษา 

คําอธิบาย : การกรอกขอมลูพ้ืนฐานหมูบาน/ชุมชน ในเขตเทศบาล กรณีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีตั้งอยูในอําเภอเมือง (เฉพาะในเขตเทศบาล)      

แลวไมปรากฏรายช่ือหมูบาน/ชุมชนในชองกรอกขอมูล ขอใหเลือกท่ีตั้งใหม จากเดิม "อําเภอเมือง" เปลี่ยนเปน "เทศบาลเมือง"  

จึงจะปรากฏรายช่ือหมูบาน/ชุมชนในชองกรอกขอมูลและหากรายช่ือหมูบาน/ชุมชนท่ีปรากฏไมมี ใหเลือกหมูบาน/ชุมชนท่ีอยูใกลสดุ 

 

ตําบล/แขวง 
    

 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  หมูบาน/ชุมชน  

  หมูบาน/ชุมชน  

  หมูบาน/ชุมชน  

 
 

 
 

 

   

 2. ใสขอมูลพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (หมุบาน/ชุมชน) เยาวชนนอกสถานศึกษา 

 3. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 4. เลือกชอง “มีคําสั่งตั้งคณะทํางานพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาอําเภอ” 

 5. การรายงานขอมูลเยาวชนนอกสถานศึกษาจะอยูในสวนของ “การมีสวนรวมประชาชน” 
                                  

- จังหวัด -  

- อําเภอ/เขต -  

เพ่ิมศูนย 

 

เพ่ิมศูนย 

- เลือกตําบล/แขวง -  

 

 

 

ปด บันทึก 

บันทึก 
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3. เยาวชนอาสารักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด (ย.อส.) 
 

เยาวชนอาสารักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด (ย.อส.)  

 

 
 

 

รุนท่ี      วันท่ีอบรม              ชื่อ-สกลุ            อายุ          เลขบัตรประชาชน        สถานะ      การรวมกิจกรรม       แกไข/ลบ 

...          ...                         ...                 ...                      ...                    ...                 ...                     ... 
 

 1. คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูล (ย.อส.)  
จะปรากฎหนารายงานดังนี้  

ขอมูลเยาวชนอาสารักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด (ย.อส.) 

การอบรม ย.อส. ประจําป     รุนท่ี   

วันท่ีเริ่มอบรม    เดือน พ.ศ. 2562   

วันสิ้นสุดอบรม    เดือน พ.ศ. 2562   

  ช่ือ   

สกุล   

อายุ   

                   เลขบัตรประจําตัวประชาชน   

                                      อําเภอ/เขต    

                                           สถานะ          มีงานทํา                                                   

                                                              ไมมีงานทํา 

                        การรวมกิจกรรมอาสา           รวมกิจกรรมอาสาตอเน่ือง 

                                                             รวมกิจกรรมอาสาเปนครั้งคราว 

                                                             ไมเคยรวมกิจกรรมอาสาหลังอบรม 

 

2. กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล จะปรากฏหนาสรุปผลการรายงานดังนี้ 

รุนท่ี วันท่ีอบรม จํานวนเยาวชน 
นอกสถานศึกษา 

ท่ีเขารับการอบรม 

จํานวน ย.อส. 

อยางตอเน่ือง 

จํานวน ย.อส. 

เปนครั้งคราว 

ไมเคยรวม
กิจกรรม 

ภายหลังการอบรม 

แกไข/ลบ 

... ............................ ... ... ... ...  

เพ่ิมเยาวชนอาสารักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด (ย.อส.) 

เพ่ิมเยาวชนอาสารักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด (ย.อส.) 

 2562  

- เลือกอําเภอ/เขต -  

 

 

 

 

ยกเลิก บันทึก 

บันทึก 
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4. สถานประกอบกิจการ  
 
 

จังหวัด     ระบบจะใสอัตโนมัติตาม Username ท่ี Sign in 

อําเภอ/เขต     
 

 

วันท่ี         เดือน                พ.ศ. 2562             
 

ขอมูลพ้ืนฐานสถานประกอบกิจการ   
 

  

 

ขอมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการ 

1. คลิกท่ี   เพ่ือคนหาจะปรากฏหนาคนหา ดังนี้ 

คนหาสถานประกอบการเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน  

   

ช่ือ     
 

   

   

  
 

   

2. พิมพชื่อสถานประกอบการท่ีตองการคนหาแลวกดปุม  จะปรากฏหนารายชื่อสถานประกอบการ  

 กรณีมีรายชื่อสถานประกอบการใหคลิกเลือกชื่อสถานประกอบการ 

เลือกสถานประกอบการเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน 
 

สถานประกอบการท้ังหมด (3) รายชื่อ 

1 
 

บริษัท.............................  

2 
 

บริษัท.............................  

3 
 

บริษัท.............................  

  
 

2.1 ระบบจะแสดงขอมูลสถานประกอบการ เพ่ือใหดําเนินการตรวจสอบ/ปรับปรุงขอมูลสถานประกอบการ 

จากนั้นกดปุม  

2.2 เลือกชื่อสถานประกอบการท่ีตองการรายงานผลการดําเนินงานแลวกดปุม  

- จังหวัด -  

- เลือกอําเภอ/เขต -  

คนหาสถานประกอบการเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงาน 

คนหาสถานประกอบการเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน 

  

ปด คนหา 

คนหา 

 

 

 

ปด    เลือก 

บันทึก 

เลือก 

    เพ่ิมสถานประกอบการ 
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2.3 เลือกชื่อสถานประกอบการท่ีตองการรายงานผลการดําเนินงานแลวกดปุม  

จะปรากฎหนารายงานดังนี้     

ผลการดําเนินการสถานประกอบการ 

ลําดับ ชื่อสถาน

ประกอบการ 

ผลการดําเนินงาน 

มีการตรวจตราสถาน 

ประกอบการตามมาตรการทาง 

กฏหมายปองกันและ 

ปราบปรามยาเสพติด  

(แหง) 

พบ 

ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด

(ราย) 

สงผูเสพ/ผูติด 

ยาเสพติดเขารับการ 

บําบัดรักษา 

(ราย) 

1 บริษัท...    
2 บริษัท...    

  
 

 

5. การมสีวนรวมภาคประชาชน 

 5.1 ขอมูลชุดปฏิบัตกิารประจําตําบล 
ระบบจะทําการระบุพ้ืนท่ีจังหวัดและอําเภอใหจากบัญชีผูใชงานท่ีใชเขาสูระบบ และใหใสขอมูลชุดปฏิบัติการ

ประจําตําบล โดยใสประเภทชุดปฏิบัติการประจําตําบล พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และขอมูลสวนบุคคลไดแก เลขประจําตัว
ประชาชน ชื่อ นามสกุล ท่ีอยูปจจุบัน และสถานะผูปฏิบัติ 

หมายเหตุ การเลือกตําบลและหมูบาน/ชุมชน สําหรับการใสขอมูลชุดปฏิบัติการประจําตําบล จะไมสามารถ
เลือกได โดยจะสามารถเลือกไดเม่ือดําเนินการใสขอมูลพ้ืนฐานและเลือกชุดปฏิบัติการประจําตําบล 

การมีสวนรวมภาคประชาชน 
 

จังหวัด 
 
อําเภอ/เขต 

 
ตําบล 

 
หมูบาน/ชุมชน 

 
 

ขอมูลชุดปฏิบัติการประจําตําบล ขอมูลพ้ืนฐาน กิจกรรมการดําเนินการ  

 

 
 

 

 คลิก “เพ่ิมชุดปฏิบัติการ” จะปรากฏกลองขอความใหใสชื่อชุดปฏิบัติการประจําตําบล  

ชุดปฏิบัติการประจําตําบล 
 

ประเภทชุดปฏิบัติการประจําตําบล 

 
 

 

รายงานผลการดําเนินงาน 

   

   

ปด    บันทึก 

- เลือกจังหวัด -  - เลือกอําเภอ/เขต - - เลือกตําบล -  - เลือกหมูบาน -  

เพ่ิมชุดปฏิบัติการ 

 

ยกเลิก บันทึก 
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เม่ือใสชื่อชุดปฏิบัติการประจําตําบลเรียบรอยแลว กดปุม “บันทึก” 

ชุดปฏิบัติการ  

1. ช่ือชุดปฏิบัติการ 
 

 

ระบบจะแสดงชื่อชุดปฏิบัติการท่ีเราไดทําการบันทึกไว หลังจากนั้นใหกดปุม  เพ่ือเพ่ิมรายชื่อ            
ชุดปฏิบัติการ จะปรากฏกลองใสขอมูลใหนําเขาขอมูลบุคคลในชุดปฏิบัติการประจําตําบล 

กรณีแกไขชื่อชุดปฏิบัติการประจําตําบล คลิกท่ีปุม  เพ่ือแกไข 

กรณีลบชื่อชุดปฏิบัติการประจําตําบล คลิกท่ี ปุม  เพ่ือลบ 

รายช่ือชุดปฏิบัติการประจําตําบล 

เลขประจําตัวประชาชน  

คํานําหนานาม   

ช่ือ  สกุล  

ท่ีอยูปจจุบัน จังหวัด     อําเภอ/เขต   

ตําบล/แขวง  หมูบาน/ชุมชน  

บานเลขท่ี  หมายเลขโทรศัพท  

สถานะ 

 
 

 
 

เม่ือใสขอมูลบุคคลในชุดปฏิบัติการประจําตําบลเรียบรอยแลว กดปุม “บันทึก” ระบบจะแสดงรายชื่อชุด

ปฏิบัติการและรายชื่อเจาหนาท่ีท่ีอยูในชุดปฏิบัติการประจําตําบล 

ชุดปฏิบัติการ  

1.  ช่ือชุดปฏิบัติการ   

 1. ช่ือ-สกุล ชุดปฏิบัติการ    

 2. ช่ือ-สกุล ชุดปฏิบัติการ   

 

 

- เลือก -  

  

- เลือกอําเภอ/แขวง -  - เลือกจังหวัด-  

- เลือกตําบล/แขวง -  - เลือกหมูบาน/ชุมชน -  

  

ปลัด 

ตํารวจ 

ทหาร 

กองอํานวยการรักษาความสงบเรยีบรอย (กอ.รส.) 
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 

เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน 

อ่ืนๆ 

- เลือก -  

ยกเลิก บันทึก 
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กรณีท่ีจะลบรายชื่อเจาหนาท่ีท่ีอยูในชุดปฏิบัติการประจําตําบล คลิกท่ี หลังจากนั้นจะปรากฏกลองใสขอมูล
บุคคลในชุดปฏิบัติการประจําตําบล กดปุม “ลบ” 

รายช่ือชุดปฏิบัติการประจําตําบล 

เลขประจําตัวประชาชน  

คํานําหนา นาม  

ช่ือ  สกุล  

ท่ีอยูปจจุบัน  

จังหวัด  อําเภอ/เขต  

ตําบล/แขวง  หมูบาน/ชุมชน  

บานเลขท่ี  หมายเลขโทรศัพท  

สถานะ  
 

 

 5.2 ขอมูลพ้ืนฐาน 
ใหเลือกตําบล หมูบาน ท่ีตองการจะรายงานขอมูลพ้ืนฐาน เชน สถานะปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 

จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน ปญหาหลักในทองถ่ิน และรายชื่อแกนนํามวลชนหรือผูนําธรรมชาติ และทําการบันทึก
เปลี่ยนแปลงขอมูลใหถูกตอง 

หมายเหตุ ขอมูลท่ีปรากฏในระบบเปนขอมูลเดิมจากป 2561 ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหทําการเปลี่ยน
ขอมูลและทําการบันทึก  

การมีสวนรวมภาคประชาชน 
 

จังหวัด 
 
อําเภอ/เขต 

 
ตําบล 

 
หมูบาน/ชุมชน 

 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน กิจกรรมการดําเนินการ  

 

สถานะ ไมมีปญหายาเสพตดิ 

ชุดปฏิบัติการประจําตําบลท่ีรับผิดชอบ 
 

จํานวนประชากร  จํานวนครัวเรือน  

จํานวนเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาท้ังหมดในพ้ืนท่ี 

 

จํานวนเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวของกบัยาเสพติด 

ความตองการของเยาวชนนอกสถานศึกษา  

        
           อาสาพัฒนาประชารัฐ / ผูประสานพลังแผนดิน (25 ตาสับประรด) / ผูประสานงานหมูบาน/ชุมชน / คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน / 

 

- เลือก -  

  

- เลือกจังหวัด -  - เลือกอําเภอ/เขต -  

- เลือกตําบล/แขวง -  - เลือกหมูบาน/ชุมชน -  

  

- เลือก -  

ยกเลิก บันทึก ลบ 

- เลือกจังหวัด -  - เลือกอําเภอ/เขต - - เลือกตําบล -  - เลือกหมูบาน -  

- เลือกชุดปฏิบัติการ -  

คน กีฬา/นันทนาการ คน หางานทํา คน ฝกอาชีพ คน ศึกษาตอ 

 
 

คน  
 

คน 

 
 

คน 

 
 

คน 
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วิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนงานดานยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน                  

# ช่ือ-สกุล สถานะ 
 

 

 

คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลรายชื่อ/สถานะอาสาพัฒนาประชารัฐ / ผูประสานพลังแผนดิน                   
(25 ตาสับปะรด) / ผูประสานหมูบาน/ชุมชน / คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน / วิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนงาน         
ดานยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน/เครือขายเกษตรกร จะปรากฎหนารายงานดังนี้  

เพ่ิมขอมูลรายชื่อ อาสาพัฒนาประชารัฐ / ผูประสานพลังแผนดิน (25 ตาสับประรด) / ผูประสานงานหมูบาน/
ชุมชน / คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน / วิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนงานดานยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน                    
ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายชื่อ ทําการแกไขหรือเพ่ิมรายชื่อ 

 

เพ่ิมรายช่ือ 
  

เลขประจําตัวประชาชน 
 

คํานําหนานาม 
 

ช่ือ     สกุล    

บานเลขท่ี   หมายเลขโทรศัพท   

สถานะ  อาสาพัฒนาประชารัฐ 

  ประธาน  รองประธาน  กรรมการ  เลขานุการ  ท่ีปรึกษา  อ่ืนๆ 

                        คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน 

  ประธาน  รองประธาน  กรรมการ  เลขานุการ  ท่ีปรึกษา  อ่ืนๆ 

                        คณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน 

  ประธาน  รองประธาน  กรรมการ  เลขานุการ  ท่ีปรึกษา  อ่ืนๆ 

  ผูประสานพลังแผนดิน (25 ตาสับปะรด) 

  ผูประสานงานหมูบาน/ชุมชนขับเคลื่อนงานดานยาเสพตดิ 

  วิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนงานดานยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 

  วิทยากรหมูบาน/ชุมชน 

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบาน (อสม.) 

  ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 

  ผูนําสตร ี

  ผูนําทางศาสนา 

เพ่ิมรายช่ือ 

    บันทึก 

เพ่ิมรายช่ือ 

 

- เลือก -  
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  ผูนําเยาวชน 

  เครือขายสภาเกษตกร 

  อ่ืนๆ 
  

   

5.3 กิจกรรมดําเนินการ 
เลือกวันท่ีดําเนินกิจกรรมและใสขอมูลผลการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ดังรายงานตอไปนี้  
 

 

การมีสวนรวมภาคประชาชน 
 

จังหวัด 
 
อําเภอ/เขต 

 
ตําบล 

 
หมูบาน/ชุมชน 

 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน กิจกรรมการดําเนินการ  

วันท่ี         เดือน                พ.ศ. 2562    

            ประชุม/ประชาคม   

 คนพบผูเสพ/ผูติดยาเสพตดิ     สงบําบัด    ติดตามผูผานการบําบัด   

          คนพบผูคายาเสพตดิ   ผูมีพฤติการณตองสงสยั   

             ปดลอม/ตรวจคน    การจับกุมคดียาเสพติด   

                       ขอหา     

     

                  รณรงคประชาสัมพันธเก่ียวกับยาเสพติด  

                        จัดกิจกรรมปองกันเยาวชนกลุมเสีย่ง  

อบรม/พัฒนาแกนนํา กลไกปฏบัิตงิานในหมูบาน/ชุมชน  

 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานในหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมฯ  

                  ครัวเรือนท่ีสมัครเปนสมาชิกกองทุนแมฯ  

การดําเนินกิจกรรมกองทุนแมฯ พัฒนาสูการเปนศูนยการเรียนรูบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

มีกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน  

ชวยเหลือคุมครองและดูแลเด็ก/เยาวชนนอกสถานศึกษา 

 

 

 

ยกเลิก บันทึก 

- เลือกจังหวัด -  - เลือกอําเภอ/เขต - - เลือกตําบล -  - เลือกหมูบาน -  

 
 

ครั้ง 

 
 

ราย  
 

ราย  
 

ราย 

 
 

คน  
 

คน 

 
 

คน  
 

ครั้ง 

คน ครอบครองเพ่ือจําหนาย คน ครอบครอง 

คน สงออก คน นําเขา คน จําหนาย 

 
 

ครั้ง 

 
 

ครั้ง 

 
 

คน 

 
 

ครั้ง 

 
 

ครัวเรือน 

 
 

ครั้ง 

 
 

คน 
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สํานักนายกรัฐมนตร ี

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงการคลงั 

กระทรวงการตางประเทศ 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวิทยศาสตรและเทคโนโลย ี

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารสุข 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สวนราชการไมสังกัดนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
 

- เลือก -                                                                               

 รวมอํานวยการ/ประสานงาน 

รวมปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการเอง 

- เลือก - 

       

การปฏิบัติการรวม  ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ  ชุดปฏิบัติการระดับภาค  ชุดปฏิบัติการระดับจังหวัด 

  ชุดปฏิบัติการระดับอําเภอ  ชุดปฏิบัติการระดับตําบล 

การปฏิบัติการ       หนวยงานท่ีเขาไปรวม
ปฏิบัต ิ 

 

  

การเขารวมปฏิบัติของชุดประสานอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ส.  เขารวม  ไมเขารวม  

ภาพการปฏิบัต ิ  

 

ขั้นตอนสรางชุมชนเขมแข็งเพื่อแกไขปญหายาเสพติด (9 ขั้นตอน)  
 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 : สืบสภาพชุมชน 
 

  ชุดปฏิบัติการประจําตําบล ไดมีการจัด "เวทียอย" เพ่ือเผยแพรแนวคดิในการแกไขปญหายาเสพตดิแบบมีสวนรวม และรับ

ฟงทัศนคดิทาทีของกลุมตางๆ ในชุมชน จํานวน   
   

 

 ข้ันตอนท่ี 2 : พบปะแกนนํา/ผูนําธรรมชาต ิ

คน กีฬา/นันทนาการ คน หางานทํา คน ฝกอาชีพ คน ศึกษาตอ 

   

  

Browse 

 

 
 

คน 
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 ข้ันตอนท่ี 3 : ประกาศวาระหมูบาน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งท่ีแรก) 

 

 ข้ันตอนท่ี 4 : รณรงคประชาสัมพันธ 

 

 ข้ันตอนท่ี 5 : คัดแยกผูมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติด (เวทีประชาคมครั้งท่ี 2) 

 

 ข้ันตอนท่ี 6 : พบปะแกนนํา/ผูนําธรรมชาติ 
 

 ข้ันตอนท่ี 7 : การรับรองครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งท่ี 3) 
 

 ประกาศรับรองครัวเรือนเอกฉันท 
 

 ครัวเรือนท่ีไมไดรับเสียงรับรองเปนเอกฉันท 
 

 

 

 ข้ันตอนท่ี 8 : ใชมาตรการทางสังคม 
 

 มีการใชมาตรการทางสังคม กับผูคา-ผูเสพ-ผูมีพฤติการณตองสงสัย 
 

 ผูคา-ผูเสพ-ผูมีพฤติการณตองสงสยั มีพฤติการณในทางท่ีดี 
 

 ผูคา-ผูเสพ-ผูมีพฤติการณตองสงสยั มีพฤติการณในทางท่ีไมดี มีการขมขู ใชความรุนแรง 
 

 

 

 ข้ันตอนท่ี 9 : รักษาสถานะชุมชนเขมแข็ง สรางเครือขาย เฝาระวัง ดํารงความสัมพันธ 
 

 มีการดํารงความสัมพันธ กับผูนําธรรมชาต ิ
 

 มีการดํารงความสัมพันธ กับคณะกรรมการหมูบานเขมแข็ง 
 

 มีการดํารงความสัมพันธ กับประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ครัวเรือน 

 
 

ครัวเรือน 

 

 
 

คน 

 
 

คน 

 
 

คน 

 

 
 

ครั้ง 

 
 

ครั้ง 

 
 

ครั้ง 

บันทึก 
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6. วัด/ศาสนสถาน 

วัด/ศาสนสถาน 
 

 จังหวัด  

 อําเภอ/เขต  

 วัด/ศาสนสถาน  

   

   

ลําดับ วันท่ี การจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันมีผูเขารวม (คน) 

การถวามความรูหรือจดักิจกรรม
ปองกันฯ 

การตรวจตราวัด แกไข/ลบ 

พระ (รูป) สามเณร 
(รูป) 

อ่ืนๆ 
(คน) 

ผูเสพ (คน) ผูคา (คน)  

1   
     

 

2   
     

 
 

 

* ฆราวาส หมายถึง บุคคลท่ีไมใชนักบวช  พระ หรือสามเณร ท่ีเขาไปในวัด/ศาสนสถาน ในชวงท่ีมีการตรวจคนสถานท่ี 

 

1. เม่ือเลือกจังหวัด อําเภอ และวัด เพ่ือรายงานผลการดําเนินการ 
2. กดปุม                       จะปรากฏหนาตาง ดังนี ้   

วัด/ศาสนสถาน 
 

 วันท่ี  เดือน  พ.ศ. 2562  

  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางภูมิคุมกันยาเสพตดิโดยใชหลักธรรมทางศาสนา มผีูเขารวม  

  มีการถวายความรูหรือจดักิจกรรมปองกันยาเสพตดิกับบุคลากรทางศาสนา 

พระ     สามเณร   อ่ืนๆ  

  มีการตรวจตรา พบผูเสพ/ผุคา  

 

 

 
3. กดปุม                เพ่ือบันทึกขอมูลผลการดําเนินงาน            

 

 

- เลือกจังหวัด -  

- เลือกอําเภอ/เขต -  

- เลือกวัด/ศาสนสถาน -  

     

     

 
 

คน  

 
 

คน  
 

รูป  
 

รูป 

 

 
 

คน  

ยกเลิก บันทึก 

เพ่ิมกิจกรรม 

เพ่ิมกิจกรรม 

บันทึก 
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สถานบันเทิง/สถานบริการ 

สถานประกอบการคลายสถานบรกิาร/รานคาราโอเกะ 

โตะสนุกเกอร 
หอพัก/ท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย/บานเชา 

รานเกม/รานอินเตอรเน็ต 

รานจําหนายสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/บารากุ 

พ้ืนท่ีสาธารณะ 

อ่ืนๆ 

 

- เลือก -                                                                 

7. พ้ืนที่เสี่ยง 

พ้ืนที่เสี่ยง 
 

 จังหวัด  

 อําเภอ/เขต  

   

วันท่ี   เดือน   พ.ศ. 2562  

ขอมูลพ้ืนฐานพ้ืนท่ีเสี่ยง  

ประเภทพ้ืนท่ีเสี่ยง 
   

**ตารางนํ้าหนักสมมติ** 

   

  

  1. เลือกจังหวัด และอําเภอ 
  2. เลือกวัน/เดือน/ป ท่ีกําหนด 
            3. เลือกประเภทพ้ืนท่ีเสี่ยง 

  4. กดปุม   เพ่ือเพ่ิมขอมูลประเภทพ้ืนท่ีเสี่ยงจะปรากฎหนารายงานดังนี้ 
 

ขอมูลพ้ืนที่เสี่ยง 

คําอธิบาย : การกรอกขอมลูพ้ืนฐานหมูบาน/ชุมชน ในเขตเทศบาล กรณีพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีตั้งอยูในอําเภอเมอืง (เฉพาะในเขตเทศบาล)  

แลวไมปรากฏรายช่ือหมูบาน/ชุมชนในชองกรอกขอมูล ขอใหเลือกท่ีตั้งใหม จากเดิม "อําเภอเมือง" เปลี่ยนเปน "เทศบาลเมือง"  

จึงจะปรากฏรายช่ือหมูบาน/ชุมชนในชองกรอกขอมูลและหากรายช่ือหมูบาน/ชุมชนท่ีปรากฏไมมี ใหเลือกหมูบาน/ชุมชนท่ีอยูใกลสดุ 

                 ช่ือสถานท่ี    * 
 

     ท่ีตั้ง          จังหวัด 
 

                     อําเภอ 
 * 

                      ตําบล 
 * 

           หมูบาน/ชุมชน 
 * 

- เลือกจังหวัด -  

- เลือกอําเภอ/เขต -  

รายงานผลการดําเนินงาน เพ่ิมพ้ืนท่ีเสี่ยง 

เพ่ิมพ้ืนท่ีเสี่ยง 

 

- เลือกจังหวัด -  

- เลือกอําเภอ -  

- เลือกตําบล -  

- เลือกหมูบาน/ชุมชน -  
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                       เลขท่ี 
 

สถานศึกษาท่ีอยูใกลเคยีง 
 

            พิกัด  ละติจูด              

                  ลองติจูด   

 

 
       

5. กดปุม                เพ่ือบันทึกขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยง 
6. คลิกเลือกพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีตองการรายงานผล 

พ้ืนที่เสี่ยง 

    พ้ืนท่ีเสี่ยง   

  พ้ืนท่ีเสี่ยง   

 

7. กดปุม  เพ่ือนําเขาขอมูลผลการดําเนินงาน จะปรากฎหนารายงาน ดังนี้ 
  

 

- เลือกสถานศึกษา -  

 

 

ปด บันทึก 

 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 

บันทึก 
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ผลการดําเนินงานพ้ืนท่ีเส่ียง 

      

ลําดับ 

ชื่อ 

สถาน
ที่ 

ออกตรวจ การทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ใช
มาตร
การ
ทาง

สังคม 

ใชมาตรการทางกฏหมาย 
ดําเนินการกับผูที่

เกี่ยวของ 

พบ
การ
กระ
ทํา

ความ
ผิด 

ไมพบ
การ
กระ
ทํา

ความ
ผิด 

มั่ว
สุม 

ผูเสพ/
ผูติด 
(คน) 

ผูคา 
(คน) 

ของกลางยาเสพติด 

ตรวจพบ
สารเสพ
ติดใน

ปสสาวะ 
(คน) 

ไมมีใบ
อนุญาติ
ดําเนิน
กิจการ 

เปด-
ปด 
เกิน

เวลาที่
กําหนด 

ผูมีอายุ
ตํ่ากวา 
20 ปใข
บริการ 

ส่ังปด
ชั่วคราว 

ส่ังพักใบ
อนุญาติ 

ดําเนิน
คดี 

ดําเนิน 
การตอ พอ

แม
ผูปกครอง 

ดําเนินก
ารตอผูยุ

ยง
สงเสริม 

ยาบา 
(กรัม) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ไอซ 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

กระทอม 
โคเคน 
(กรัม) 

น้ํากระทอม 
อื่นๆ 
(กรัม) 

(กรัม) (ตัน) (กรัม) (ลิตร) 

1 ...                          

2 ...                          

3 ...                          

              

              

      

 

 

 

                         

                         

                         

ปด บันทึก 
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8. คําสั่งที่ 22/2558  
 การดําเนินงานตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 22/2558 เรื่อง มาตรการในการปองกันและแกไข
ปญหาการแขงรถยนตและรถจักรยานยนตในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปดใหบริการ       
ในลักษณะท่ีคลายสถานบริการ โดยรายงานผลการดําเนินงานดังตอไปนี ้
 8.1 การควบคุมสถานบริการ 
 

แผนปองกันยาเสพติด (คําสั่ง คสช. ที่ 22 /2558 การควบคุมสถานบริการ) 

    รายละเอียดสถานท่ี         

                    จังหวัด 
 

                     อําเภอ 
 

                      ตําบล 
 

      ประเภอของสถานท่ี    

                 ช่ือสถานท่ี    

พิกัดสถานท่ี คาละติจูด  คาลองติจูด 

   

 ท่ีอยู  

 วัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ เวลา                                                        เวลาโดยประมาณ 

 จํานวนหนวยท่ีดําเนินงาน                                                       

 ผลการออกตรวจ          ไมฝาฝนคําสั่ง/กฎหมาย          ฝาฝนคําสั่ง/กฎหมาย          อ่ืนๆ 

 รายละเอียดการดาํเนินการ 
                                                      

 แนบไฟลภาพการดําเนินการ                      ไมไดเลือกไฟลใด                                

   

 
 
 
 
 
 
 

- เลือกจังหวัด -  

- เลือกอําเภอ -  

- เลือกตําบล -  

- ประเภทของสถานท่ี -  

 

  

 

 

บันทึก 

วันท่ี    เดือน     พ.ศ. 2562              --:-- 

เลือกไฟล 
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 8.2 ปญหารถแขง   
 

ปญหาการแขงรถ 

รายละเอียดสถานท่ี 

 
จังหวัด  

 
อําเภอ  

 ตําบล  

 
หมูบาน/ชุมชน  

 พ้ืนท่ีดําเนินการ  

พิกัดสถานท่ี คาละติจูด  คาลองติจูด 

   

 

 
วัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ  เวลาโดยประมาณ                                                          

 จํานวนหนวยท่ีดําเนินการ                                                       

พฤติกรรมการรวมกลุม 

รวมตัว/รวมกลุมมั่วสุมมีการแขงรถในทาง   

                               รถยนต             รถจักรยานยนต   

                   ผูใหการสนับสนุน   

คลิก “การดําเนินการจับกุม/ยึด” จะปรากฏหนาตาง ดังนี้ 

การดําเนินการจับกุม/ยดึ การดําเนินการกับบิดามารดาผูปกครองของเด็ก การดําเนินการกับบุคคล/รานสถานท่ีสนับสนุนการรวมกลุม  

  

                        จับกุมท้ังหมด   

                                 ผูใหญ          เด็กและเยาวชน   

      ตรวจปสสาวะพบสารเสพตดิ   

                           ยึดรถยนต   

                 ยึดรถจักรยานยนต   

- เลือกจังหวัด -  

- เลือกอําเภอ -  

- เลือกตําบล -  

- เลือกหมูบาน/ชุมชน -  

 

  

       --:-- วันท่ี    เดือน  พ.ศ. 2562          

 

 
 

คน 

 
 

คัน  
 

คัน 

 
 

คน 

 
 

คน 

 
 

คน  
 

คน 

 
 

คน 

 
 

คัน 

 
 

คัน 
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เลือกไฟล 

 รายละเอียดการดาํเนินการ 
                                                      

 แนบไฟลภาพการดําเนินการ                         ไมไดเลือกไฟลใด 

 

คลิก “การดําเนินการกับบิดามารดาผูปกครองของเด็ก” จะปรากฏหนาตาง ดังนี้ 

การดําเนินการกับบิดามารดาผูปกครองของเด็ก การดําเนินการกับบุคคล/รานสถานทีท่ีสนับสนุนการรวมกลุม   

  

                     จับคุก   

                      ปรับ   

         ท้ังจําคุกท้ังปรับ   

 

 

 

รายละเอียดการดาํเนินการ 
                                                     

 

 แนบไฟลภาพการดําเนินการ                         ไมไดเลือกไฟลใด 

 

 

คลิก “การดําเนินการกับบุคคล/รานสถานทีท่ีสนับสนุนการรวมกลุม” จะปรากฏหนาตาง ดังนี ้

การดําเนินการกับบุคคล/รานสถานทีท่ีสนับสนุนการรวมกลุม    

  

                    จําคุก   

                     ปรับ   

      ท้ังจําคุกท้ังปรับ    

 

 สั่งปด 
 

 เพิกถอนใบอนุญาต ิ
 

 

   

 รายละเอียดการดาํเนินการ 
                                                      

 แนบไฟลภาพการดําเนินการ                         ไมไดเลือกไฟลใด 

ยกเลิก บันทึก 
 

 

คน 

 
 

คน 

 
 

คน 

ยกเลิก บันทึก 

 
 

คน 

 
 

คน 

 
 

คน 

 
 

แหง 

 
 

คน 

เลือกไฟล 

เลือกไฟล 

ระบชื่อ/ท่ีต้ังราน/สถานท่ี 
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คลิก                                         จะปรากฎหนาตางดังนี้ 

ระบุ/ที่ตั้งราน/สถานที่ที่สนับสนุนการรวมกลุม 

# ช่ือสถานท่ี 
การดําเนินการ 

สั่งปด เพิกถอนใบอนุญาต ิ

ราน/สถานท่ีท่ีถูกดําเนินการ       

   จังหวัด    

    อําเภอ   

          ตําบล   

      ประเภอของสถานท่ี   

          ช่ือสถานท่ี 

การดําเนินการ   สั่งปด    เพิกถอนใบอนุญาต ิ

ยกเลิกบันทึก

- เลือกจังหวัด -  

- เลือกอําเภอ -  

- เลือกตําบล -  

- ประเภทของสถานท่ี -  

  

- เลือกสถานท่ี -  

บันทึก

ปด

ระบชื่อ/ท่ีต้ังราน/สถานท่ี
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9. การเรียกดูรายงานผลการดําเนินงานแผนงานปองกันยาเสพติด 

รายงาน  

ปบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. เลือกปงบประมาณ 2562 

2. เลือกผลการดําเนินงานรายวัน จะปรากฏหนาดังนี ้

 

2562                  

   ผลการดําเนินงานในสถานศึกษา  

   ผลการดําเนินงานตามโครงการบานอุนใจ  

   ผลการประเมินสถานะหมูบาน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติด  

   รายงานผูประสานพลังแผนดิน(ตาสับปะรด)/วิทยากรกองทุนแมของแผนดิน
  

   ผลการดําเนินงานรายเดือน  

   ผลการดําเนินงานรายวัน  



Narcotics Information System for Province Agency : NISPA  30 

3. เลือกหวงวันท่ีท่ีตองการเรียกขอมูลผลการดําเนินงาน 

4. เลือกพ้ืนท่ีจังหวัด อําเภอ เขต ท่ีตองการเรียกขอมูลผลการดําเนินงานเฉพาะพ้ืนท่ี 

5. ในแท็บ “แผนปองกันยาเสพติด” เลือก “เยาวชนนอกสถานศึกษา” จะปรากฏหัวขอการเรียกรายงานดังนี้ 
 

เยาวชนนอกสถานศึกษา  

1. สรุปผลปฏิบัติงาน 

2. ผลการดําเนินงานภาพรวม 

3. ผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 

4. ผลการดําเนินงานระดับอําเภอ/เขต 

5. ผลการดําเนินงานระดับตําบล/แขวง  

 
6. ในแท็บ “แผนปองกันยาเสพติด” เลือก “ย.อส.” จะปรากฏหัวขอการเรียกรายงานดังนี้ 
 

ย.อส.  

1. สรุปผลปฏิบัติงาน 

2. ผลการดําเนินงานภาพรวม 

3. ผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 

 
7. ในแท็บ “แผนปองกันยาเสพติด” เลือก “สถานประกอบกิจการ” จะปรากฏหัวขอการเรียกรายงานดังนี้ 
 

สถานประกอบกิจการ  

สําหรับ(สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด) 

1. สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม (สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด) 

2. ผลการดําเนินงานรายสถานประกอบการ (สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด) 

3. ผลการดําเนินงานรายจังหวัด (สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด) 

 สําหรับ(สํานักตรวจและประเมินผล) 

1. สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม (สํานักตรวจและประเมินผล) 

2. ผลการดําเนินงานรายสถานประกอบการ (สํานักตรวจและประเมินผล) 

3. ผลการดําเนินงานรายจังหวัด (สํานักตรวจและประเมินผล) 

4. ผลการดําเนินงานรายอําเภอ/เขต (สํานักตรวจและประเมินผล) 

 สําหรับ(ศอ.ปส.อ.) 

1. สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม (ศอ.ปส.อ.) 

2. ผลการดําเนินงานรายสถานประกอบการ (ศอ.ปส.อ.) 

3. ผลการดําเนินงานรายจังหวัด (ศอ.ปส.อ.) 

4. ผลการดําเนินงานรายอําเภอ/เขต (ศอ.ปส.อ.) 
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สําหรับ(สํานักงานเขตฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล) 

1. สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม (สํานักงานเขตฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล) 

2. ผลการดําเนินงานรายสถานประกอบการ (สํานักงานเขตฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล) 

3. ผลการดําเนินงานรายจังหวัด (สํานักงานเขตฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล) 

4. ผลการดําเนินงานอําเภอ/เขต (สํานักงานเขตฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล) 

  ***สําหรับ(สําหนักงาน ป.ป.ส.)*** 

1. สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม 

2. ผลการดําเนินงานรายจังหวัด (สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด) 

3. ผลการดําเนินงานรายจังหวัด (สํานักตรวจและประเมินผล) 

4. ผลการดําเนินงานรายจังหวัด (ศอ.ปส.อ.) 

5. ผลการดําเนินงานรายอําเภอ/เขต (ศอ.ปส.อ.) 

6. ผลการดําเนินงานรายจังหวัด (สํานักงานเขตฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล) 

7. ผลการดําเนินงานรายอําเภอ/เขต (สํานักงานเขตฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล) 

อาสาสมัครแรงงาน 

1. สรุปผลปฏิบัติงาน 

2. ผลการดําเนินงานภาพรวม 

3. ผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 

4. ผลการดําเนินงานระดับอําเภอ/เขต 

 ขอมูลเครือขายสถานประกอบการ 

1. สรุปผลปฏิบัติงาน 

2. ผลการดําเนินงานภาพรวมเครือขายสถานประกอบการ 

3. ผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 

 
8. ในแท็บ “แผนปองกันยาเสพติด” เลือก “การมีสวนรวมภาคประชาชน” จะปรากฏหัวขอการเรียกรายงาน

ดังนี้ 
 

การมีสวนรวมภาคประชาชน  

1. สรุปผลปฏิบัติงาน 

2. จําแนกประเภทหมูบาน/ชุมชน 

3. สถานะการดําเนินการระดับหมูบาน/ชุมชน 

4. ผลการดําเนินงานระดับ ปปส.ภาค 

5. ผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 

6. ผลการดําเนินงานระดับอําเภอ/เขต 

7. ผลการดําเนินงานระดับตําบล/แขวง 

8. ผลการดําเนินงานระดับหมูบาน/ชุมชน 

9. รายชื่ออาสาสมัครฯ 
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10. รายชื่อชุดปฏิบัติการประจําตําบล 

11. เครือขายภาคประชาชน จําแนกระดับภาค 

12. เครือขายภาคประชาชน จําแนกระดับจังหวัด 

13. เครือขายภาคประชาชน จําแนกระดับอําเภอ/เขต 

14. เครือขายภาคประชาชน จําแนกระดับหมูบาน/ชุมชน 

* เฉพาะ หมูบานกองทุนแมฯ 

15. สรุปผลปฏิบัติงาน 

16. จําแนกประเภทหมูบาน/ชุมชน 

17. สถานะการดําเนินการหมูบานกองทุนแมฯ ระดับจังหวัด 

18. สถานะการดําเนินการระดับหมูบาน/ชุมชน 

19. ผลการดําเนินงานระดับ ปปส.ภาค 

20. ผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 

21. ผลการดําเนินงานระดับอําเภอ/เขต 

22. ผลการดําเนินงานระดับตําบล/แขวง 

23. ผลการดําเนินงานระดับหมูบาน/ชุมชน 

 
9. ในแท็บ “แผนปองกันยาเสพติด” เลือก “วัด/ศาสนสถาน” จะปรากฏหัวขอการเรียกรายงานดังนี้ 
 

วัด/ศาสนสถาน  

1. ผลการดําเนินงานภาพรวม 

2. ผลการดําเนินงานระดับภาค 

3. ผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 

4. ผลการดําเนินงานระดับอําเภอ/เขต 

5. ผูเสพ/ผูคา 

 
10.  ในแท็บ “แผนปองกันยาเสพติด” เลือก “พ้ืนท่ีเสี่ยง” จะปรากฏหัวขอการเรียกรายงานดังนี้ 
 

พ้ืนที่เสี่ยง  

1. สรุปผลปฏิบัติงาน 

2. ผลการดําเนินงานภาพรวม 

3. ผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 

4. ผลการดําเนินงานระดับอําเภอ/เขต 

5. ผลการดําเนินงานระดับตําบล 

6. ผลการดําเนินงานแยกตามประเภทระดับจังหวัด 

7. ผลการดําเนินงานแยกตามประเภทระดับอําเภอ/เขต 

8. ผลการดําเนินงานแยกตามประเภทระดับตําบล/แขวง 
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สถานบริการ 

สถานประกอบการท่ีเปดบริการในสักษณะท่ีคลายกับสถานบริการ 

รานจําหนายสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล/บารากุ 

เลือกท้ังหมด                                                                        

11. ในแท็บ “แผนปองกันยาเสพติด” เลือก “คําสั่งท่ี ๒๒/๒๕๕๘” จะปรากฏหัวขอการเรียกรายงานดังนี้ 
 

คําสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๘  

การควบคุมสถานบริการ  

 

 

 

   

1. สรุปผลการดําเนินการควบคุมสถานบริการ ท้ังประเทศ 

2. สรุปผลการดําเนินการควบคุมสถานบริการ ระดับจังหวัด 

3. สรุปผลการดําเนินการควบคุมสถานบริการ ระดับอําเภอ 

4. สรุปผลการดําเนินการควบคุมสถานบริการ ระดับตําบล 

5. ผลการดําเนินการควบคุมสถานบริการ ท้ังประเทศ 

6. ผลการดําเนินการควบคุมสถานบริการ จังหวัด 

7. ผลการดําเนินการควบคุมสถานบริการ อําเภอ 

8. ผลการดําเนินการควบคุมสถานบริการ ตําบล 

การปองกันและแกไขปญหาการแขงรถยนตและรถจักรยานยนตในทาง 

1. สรุปภาพรวม ท้ังประเทศ 

2. สรุปภาพรวม ระดับจังหวัด 

3. สรุปภาพรวม ระดับอําเภอ 

4. สรุปภาพรวม ระดับตําบล 

5. ผลการดําเนินแยกรายสถานท่ี 

 
12.  ในแท็บ “แผนปองกันยาเสพติด” เลือก “โครงการตํารวจประสานโรงเรียน” จะปรากฏหัวขอการเรียก

รายงานดังนี้  
 

โครงการตํารวจประสานโรงเรียน  
 

ปการศึกษา   ภาคเรยีน   

6. เปาหมาย 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน 
7. เปาหมาย CampusZone 
8. สรุปผลการดําเนินงานตํารวจประสานโรงเรียน ท้ังประเทศ 
9. สรุปผลการดําเนินงานตํารวจประสานโรงเรียนระดับ ปปส.ภาค  
10. สรุปผลการดําเนินงานตํารวจประสานโรงเรียนระดับ จังหวัด 
11. สรุปผลการดําเนินงานตํารวจประสานโรงเรียนระดับ อําเภอ  
12. ผลการดําเนินงานตํารวจประสานโรงเรียนแยกรายโรงเรียน ท้ังประเทศ  
13. ผลการดําเนินงานตํารวจประสานโรงเรียนแยกรายโรงเรียน ระดับปปส.ภาค  

--- เลือกปการศึกษา ---       --- เลือกภาคเรยีน ---       
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14. ผลการดําเนินงานตํารวจประสานโรงเรียนแยกรายโรงเรียน ระดับจังหวัด
15. ผลการดําเนินงานตํารวจประสานโรงเรียนแยกรายโรงเรียน ระดับอําเภอ

13. ในแท็บ “แผนปองกันยาเสพติด” เลือก “Campus Safety Zone” จะปรากฏหัวขอการเรียกรายงานดังนี้

Campus Safety Zone 

1. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ Campus Safety Zone ท้ังประเทศ
2. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ Campus Safety Zone ระดับ ป.ป.ส.ภาค
3. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ Campus Safety Zone ระดับ จังหวัด
4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ Campus Safety Zone ระดับ อําเภอ
5. ผลการดําเนินงานโครงการ Campus Safety Zone แยกรายสถานศึกษา ท้ังประเทศ
6. ผลการดําเนินงานโครงการ Campus Safety Zone แยกรายสถานศึกษา ระดับป.ป.ส.ภาค
7. ผลการดําเนินงานโครงการ Campus Safety Zone แยกรายสถานศึกษา ระดับจังหวัด
8. ผลการดําเนินงานโครงการ Campus Safety Zone แยกรายสถานศึกษา ระดับอําเภอ



Narcotics Information System for Province Agency : NISPA 35

การรายงานผลการดําเนินงาน แผนบําบัดยาเสพติด 

การรายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2562 ผานระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA) แผนการบําบัดยาเสพติด ประกอบดวยประเด็น 
การรายงานและหนวยงานรายงาน ดังนี้ 

แผนบําบัดยาเสพติด v

ตรวจปสสาวะทหารเกณฑ หนวยงานรายงาน : ศป.ปส.อ./เขต 
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1. ตรวจปสสาวะทหารเกณฑ 

ตรวจปสสาวะทหารเกณฑ 
  

                                             จังหวัด  
 

 

                                       อําเภอ/เขต       
 

 

 

วันท่ี         เดือน                พ.ศ. 2562       

 

คนหา     

       1. เลือกจังหวัดและอําเภอ/เขต และกดปุม  เพ่ือบันทึกแบบคัดกรอง จะปรากฏหนาตาง ดังนี้ 

แบบคัดกรองและสงตอผูปวยที่ใชสารเสพติดเพ่ือรับการบําบัด 

(1) ช่ือ-สกุล 

 ช่ือ-สกุล   เลขประจําตัวประชาชน    

              พบสารเสพตดิ      ไมพบสานเสพติด 

        วันเดือนปเกิด        

(2) ผลการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะเปนบวก จากชุดทดสอบสารเสพติดในปสสาวะสําหรับ 

  ยาบา/ไอซ     กัญชา     อ่ืนๆ (ระบุ)  
(3) ท่ีอยูทะเบียบราษฎร 

                           ซอย/ถนน    

          จังหวัด      อําเภอ/เขต    

    ตําบล/แขวง          หมูบาน    

      ท่ีอยูปจจุบัน    ท่ีอยูเดียวกับทะเบียนราษฎร 

                           ซอย/ถนน    

          จังหวัด      อําเภอ/เขต    

    ตําบล/แขวง          หมูบาน    

(4) อาชีพหลัก 

               วางงาน 

               มีอาชีพ 

- เลือกจังหวัด -  

- เลือกอําเภอ/เขต -  

 
 

 

 

- เลือกหมูบาน -                - เลือกตําบล/แขวง -  

- เลือกอําเภอ/เขต -          - เลือกจังหวัด -  

 เลขท่ี 

 

- เลือกหมูบาน -                - เลือกตําบล/แขวง -  

- เลือกอําเภอ/เขต -          - เลือกจังหวัด -  

 เลขท่ี 

ระบุแค 1 ตัวยา 
   

 

  

เลขประจําตัวประชาชน  
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       อ่ืนๆ (ระบุ)   

      ท่ีอยูท่ีทํางาน 

      ช่ือสถานท่ีทํางาน/บริบัท       

          จังหวัด      อําเภอ/เขต    

     ตําบล/แขวง          หมูบาน    

     หมายเลขโทรศัพท(ท่ีตดิตอได)    

(5) สถานภาพสมรส 

 
 

การศึกษา    อ่ืนๆ (ระบุ)   
 

รายได     บาท/เดือน 
 

อาศัยอยูกับ  (ในชวง 30 วันท่ีผานมา) 
 

ความสัมพันธระหวางบิดามารดา    
(6) ผลการคัดกรอง (V.2) 

  ผูใช     ผูเสพ     ผูติด 
(7) ผลการคัดเลือกทหารกองเกิน 

  ไมไดรับคัดเลือก 

  ไดรับคดัเลือก   ผลัดท่ี 1     ผลดัท่ี 2    ผลัดท่ี 3   ผลัดท่ี 4 

  ผอนผัน 

  อ่ืน ๆ (ระบุ)   
(8) นัดหมายเขารับการบําบัดฟนฟู ท่ี 

 สถานพยาบาล   
 

 ศูนยปรับเปลี่ยนนพฤติกรรม   
(9) ช่ือผูเกบขอมูล 

  วันท่ีเก็บขอมูล  
 

    

       2. เม่ือใสขอมูลบุคคลการคัดกรองและการสงตอผูปวยแลวกดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลและเสร็จสิ้นการรายงาน 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     

 

   

อยูดวยกันอยางราบรื่น           

อยูคนเดียว               

 

 ไมมีการศึกษา           

โสด             

เบอรมือถือ กรอกเฉพาะตัวเลข เบอรท่ีทํางาน กรอกเฉพาะตัวเลข 

- เลือกหมูบาน -                - เลือกตําบล/แขวง -  

- เลือกอําเภอ/เขต -          - เลือกจังหวัด -  

ซอย/ถนน    เลขท่ี  

 เลือก  

บันทึก 

 
ปด 

 
บันทึก 
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2. การเรียกดูรายงานผลการดําเนินงานแผนงานบําบัดยาเสพตดิ

รายงาน 

ปบประมาณ 

1. เลือกปงบประมาณ 2562
2. เลือกผลการดําเนินงานรายวัน จะปรากฏหนาดังนี้

3. เลือกหวงวันท่ีท่ีตองการเรียกขอมูลผลการดําเนินงาน
4. เลือกพ้ืนท่ีจังหวัด อําเภอ เขต ท่ีตองการเรียกขอมูลผลการดําเนินงานเฉพาะพ้ืนท่ี
5. ในแท็บ “แผนบําบัดยาเสพติด” จะปรากฏหัวขอการเรียกรายงานดังนี้

1. ผลการตรวจปสสวะผูเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินป 62 ระดับอําเภอ

2562   

 ผลการดําเนินงานในสถานศึกษา 

 ผลการดําเนินงานตามโครงการบานอุนใจ 

 ผลการประเมินสถานะหมูบาน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติด 

 รายงานผูประสานพลังแผนดิน(ตาสับปะรด)/วิทยากรกองทุนแมของแผนดิน
 

 ผลการดําเนินงานรายเดือน 

 ผลการดําเนินงานรายวัน 



Narcotics Information System for Province Agency : NISPA 39

การรายงานผลการดําเนินงาน แผนปราบปรามยาเสพติด 

การรายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2562 ผานระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA) แผนปราบปรามยาเสพติด ประกอบดวยประเด็น
การรายงานและหนวยงานรายงาน ดังนี้ 

แผนปราบปรามยาเสพติด   v

       ความรวมมือระหวางประเทศ หนวยงานรายงาน : ศอ.ปส.จ. 
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1. ความรวมมือระหวางประเทศ 
การดําเนินงานดานความรวมมือระหวางเปนการพัฒนากลไกความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือสนับสนุน              

การแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน ตามโครงการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office - BLO) 

โดยการจัดตั้งสํานักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (สป.ชด.) รวมท้ังสิ้น 25 แหง ใน 15 จังหวัด ดังนี ้

1. จ.สระแกว อ.อรัญประเทศ จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก - ปอยเปต บันเตียเมียนเจย กัมพูชา 
2. จ.จันทบุร ีอ.โปงน้ํารอน จุดผานแดนถาวรบานผักกาด - เมืองดอง จ.พระตะบอง กัมพูชา 
3. จ.จันทบุร ีอ.โปงน้ํารอน จุดผานแดนถาวรบานแหลม - เมืองพรอม จ.ไพลิน (ศรีโสภณ) กัมพูชา 
4. จ.ตราด อ.คลองใหญ จุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก - มณฑลสีมา เกาะกง กัมพูชา 
5. จ.บุรีรัมย อ.บานกรวด - กัมพูชา 
6. จ.ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห จุดผานแดนถาวรชองสะงํา - อัลลองเวง (จ.อุดรมีชัย) กัมพูชา 
7. จ.สุรินทร อ.กาบเชิง จุดผานแดนถาวรชองจอม - สําโรง (จ.อุดรมีชัย) กัมพูชา 
8. จ.อุบลราชธาน ีอ.น้ํายืน จุดผอนปรนชองอานมา - อ.จอมกระสาน (จ.พระวิหาร) กัมพูชา 
9. จ.อุบลราชธาน ีอ.สิรินธร จุดผานแดนถาวรชองเม็ก - โพนทอง (จําปาสัก) ลาว 
10. จ.อุบลราชธานี อ.โขงเจียม จุดผอนปรนบานดานเกา - ชะนะสมบูรณ (จําปาสัก) ลาว 
11. จ.อุบลราชธานี อ.เขมราฐ จุดผอนปรนหนาท่ีวาการอําเภอเขมราฐ - สองคอน (สาละวัน) ลาว 
12. จ.อุบลราชธานี อ.บุณฑริก - ลาว 
13. จ.หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม จุดผอนปรนบานหมอ - สีโคดตะบอง (นครหลวงเวียงจันทร) ลาว 
14. จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ - หาดทรายฟอง (กําแพงนครเวียงจันทร) ลาว 
15. จ.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จุดผานแดนถาวรเมืองบึงกาฬ - ปากซัน (แขวงบอลิคําไซ) ลาว 
16. จ.มุกดาหาร อ.มุกดาหาร จุดผานแดนถาวรเมืองมุกดาหาร - ไกรสอน พรมวิหาร (แขวงสะหวันนะเขต) ลาว 
17. จ.มุกดาหาร อ.หวานใหญ - ลาว 
18. จ.มุกดาหาร อ.ดอนตาล - ลาว 
19. จ.นครพนม อ.เมืองนครพนม จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 - ทาแขก (แขวงคํามวน) ลาว 
20. จ.เชียงราย อ.เชียงแสน จุดผานแดนถาวรเชียงแสน - บานตนผึ้ง (แขวงบอแกว) ลาว 
21. จ.เชียงราย อ.เชียงของ จุดผานแดนถาวรเชียงของ - บานหวยทราย (แขวงบอแกว) ลาว 
22. จ.เชียงราย อ.แมสาย จุดผานแดนถาวรแมสาย - ทาข้ีเหล็ก พมา 
23. จ.ตาก อ.แมสอด จุดผานแดนถาวรบานริมเมย - เมียวดี พมา 
24. จ.กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี จุดผอนปรนดานเจดียสามองค - พญาตองซู พมา 
25. จ.ระนอง อ.ระนอง จุดผานแดนถาวรเมืองระนอง - เกาะสอง พมา 
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จังหวัด     ระบบจะใสอัตโนมัติตาม Username ท่ี Sign in 

วันท่ี         เดือน                พ.ศ. 2562    
 

ความรวมมือระหวางประเทศ  

 

มาตรการ หนวยนับ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน
สะสม 

หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนากลไกความรวมมือบริเวณชายแดนระหวางประเทศ (BLO)  
 

 1.1 ดานอํานวยการ      

  1) การประชุมอยางไมเปนทางการ เชน 
การพบปะ/แลกเปลี่ยนขาวสาร 

ครั้ง -    

  2) การประชุมอยางเปนทางการ ครั้ง -    

  3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เชน การอบรม เปนตน 

ครั้ง -    

คน -    

  4) กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ เชน  
แขงกีฬา เปนตน 

ครั้ง -    

 1.2 ดานการขาว      

  1) ขาวสารสถานการณยาเสพตดิ ครั้ง -    

  2) ขาวสารการจับกุม ครั้ง -    

 คน -    

 1.3 ดานปราบปรามและสกัดก้ัน      

  1) การลาดตระเวน ครั้ง -    

  2) การตั้งดานสกัด ครั้ง -    

  3) การจับกุม ครั้ง -    

 คน -    

  4) ปริมาณของกลางยาเสพติด      

   - ยาบา เม็ด -    

   - เฮโรอีน กรัม -    

   - ไอซ กรัม -    

   - กัญชา กรัม -    

- จังหวัด -  

ระบุผลการดําเนินงาน BLO 
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   - กระทอม กรัม -    

   - กระทอม ตน -    

   - นํ้ากระทอม กรัม -    

              - นํ้ากระทอม ลิตร -    

   - โคเคน กรัม -    

   - อ่ืนๆ กรัม -    

ในหนาการรายงานผลการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการพัฒนากลไกความรวมมือบริเวณชายแดนระหวางประเทศ (BLO) 
 1.1 เลือกวัน/เดือน/ปท่ีดําเนินการ 

 1.2 คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลผลการดําเนินงานจะปรากฎหนารายงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน BLO 

ชื่อ BLO ไทย ชื่อ BLO ประเทศเพ่ือนบาน ยุทธศาสตร กรอบกิจกรรม ลบ 

    
 

 
   

 1.3 คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลผลการดําเนินงานจะปรากฎหนารายงานดังนี้ 

เพ่ิมผลการดําเนินงาน BLO X 
 

ช่ือจังหวัด  ระบบจะใสอัตโนมัติตาม Username ท่ี Sign in 

BLO ไทย 
 

BLO ประเทศเพ่ือนบาน 
 

ยุทธศาสตร 
 

กิจกรรม 
 

ภาพถาย 
  

เอกสาร 
 

รายละเอียด 

 
 

 

 

 1.4 ใสขอมูลผลการดําเนินงาน BLO 

 1.5 กดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

ระบุผลการดําเนินงาน BLO 

บันทึกผลการดําเนินงาน BLO 

บันทึกผลการดําเนินงาน BLO 

- จังหวัด -  

- เลือก BLO ไทย -  

- เลือก BLO ประเทศเพ่ือนบาน -  

- เลือกยุทธศาสตรท่ีมผีลการดําเนินงาน -  

- เลือกกิจกรรมท่ีดําเนินงาน -  

 

ปด บันทึก 

บันทึก 
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มาตรการ หนวยนับ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ดําเนินงานสะสม 

หมายเหตุ 

2. โครงการขยายความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานแกไขปญหายาเสพติด ** กิจกรรมอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก BLO ** 

 2.1 การประชุมความรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบานเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด 

ครั้ง -   
 

 2.2 การอบรมและพัฒนาบุคลากร หลักสตูร -   
 

  คน - 
 

  

 2.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน 
(กิจกรรมทางเลือก) 

พ้ืนท่ี -   
 

 2.4 การประสานงานความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 

กิจกรรม -   
 

 

2. โครงการขยายความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานแกไขปญหายาเสพติด 
 2.1 เลือกวัน/เดือน/ปท่ีดําเนินการ 

 2.2  คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลชื่อ/สถานท่ีการประชุมปรากฎหนารายงานดังนี้ 

การประชุมความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด 

ลําดับ ชื่อ สถานท่ี ลบ 

   
 

 
  

  2.2.1 คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลชื่อ/สถานท่ีการประชุมจะปรากฏหนา
รายงานดังนี้ 

เพ่ิมช่ือการประชุมและสถานที่ X 
 

หัวขอการประชุม  

สถานท่ีประชุม 
 

 
 

  2.2.2 คลิกท่ีปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

ระบุชื่อการประชุม/สถานท่ี 

ระบุชื่อหลักสูตร 

 

ระบุพ้ืนท่ี 

ระบุกิจกรรม 

ระบุชื่อการประชุม/สถานท่ี 

เพ่ิมชื่อการประชุมและสถานท่ี 

เพ่ิมชื่อการประชุมและสถานท่ี 

  

  

ปด บันทึก 

บันทึก 
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 2.3  คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลชื่อหลักสูตรการอบรม 

หลักสูตรอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ลําดับ ชื่อ สถานท่ี ลบ 

   
 

 
  

  2.3.1 คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลชื่อหลักสูตรและพัฒนา
บุคลากรจะปรากฏหนารายงานดังนี้ 

เพ่ิมช่ือหลักสูตรอบรมและพัฒนาบุคลากร X 
 

ช่ือหลักสูตร  

สถานท่ีอบรม 
 

                                            

 

  2.3.2 คลิกท่ีปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

  2.3.3  หลังจากนั้นใสขอมูลจํานวนคนท่ีเขาการอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 2.2 การอบรมและพัฒนาบุคลากร หลักสตูร -   
 

  คน - 
 

  

 

 2.4  คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน (กิจกรรมทางเลือก) จะปรากฏหนา
รายงานดังนี้ 

การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน (กิจกรรมทางเลือก) 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน พ้ืนท่ีอ่ืน ลบ 

      
 

 
  

  

 

 

 

 

 

ระบุชื่อหลักสูตร 

เพ่ิมชื่อหลักสูตรอบรมและพัฒนาบุคลากร 

เพ่ิมชื่อหลักสูตรอบรมและพัฒนาบุคลากร 

  

  

ปด บันทึก 

บันทึก 

ระบุชื่อหลักสูตร 

 

ระบุพ้ืนท่ี 

เพ่ิมพ้ืนท่ีพัฒนาชายแดน 
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2.4.1 คลิกท่ีปุม                                 เพ่ือเพ่ิมขอมูลพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 

เพ่ิมพ้ืนที่พัฒนาชายแดน X 

ช่ือจังหวัด  ระบบจะใสอัตโนมัติตาม Username ท่ี Sign in 

ช่ืออําเภอ  

ช่ือตําบล 
 

ช่ือหมูบาน  

ช่ือพ้ืนท่ีอืนๆ 

(กิจกรรมทางเลือก) 
 

  

 
 

 

  2.4.2 คลิกท่ีปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 2.5  คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ ปรากฏหนารายงานดังนี้ 

กิจกรรมประสานความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 

ลําดับ ชื่อ สถานท่ี ลบ 

   
 

 
  

  2.5.1 คลิกท่ีปุม  เพ่ือเพ่ิมชื่อการประชุมและสถานท่ี จะปรากฏหนา
รายงานดังนี ้

เพ่ิมช่ือการประชุมและสถานที่ X 

ช่ือกิจกรรม  

สถานท่ี/ประเทศ 
 

 
 

 

  2.5.2 คลิกท่ีปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

- จังหวัด -  

- เลือกอําเภอ -  

- เลือกตําบล -  

- เลือกหมูบาน -  

 

ปด บันทึก 

บันทึก 

ระบุกิจกรรม 

เพ่ิมชื่อการประชุมและสถานท่ี 

เพ่ิมชื่อการประชุมและสถานท่ี 

  

  

ปด บันทึก 

บันทึก 

เพ่ิมพ้ืนท่ีพัฒนาชายแดน 
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3. โครงการสําคัญท่ีดําเนินการในเดือนนี ้(Highlight) 

3. โครงการสําคัญท่ีดําเนินการในเดือนนี้ (Highlight)  

 3.1 คลิกท่ีปุม  จะปรากฏหมายหนารายงานดังนี้ 

โครงการสําคัญที่ดําเนินการ (HighLight) 

ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยรับผิดชอบ รายละเอียด 

   
 

 
  

 

 3.2 คลิกท่ีปุม  จะปรากฏหนารายงาน “เพ่ิมโครงการสําคัญ” ดังนี้ 
 

เพ่ิมโครงการสําคัญ X 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ      หนวยรับผิดชอบ   

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

 

  

ผลการดําเนินงาน 

 

    

      - การเพ่ิมโครงการสําคัญ เปนการเพ่ิมผลการดําเนินงานท่ีเปนโครงการสําคัญ โดยใสขอมูลแบบปลายเปด (Text) 
ประกอบดวย ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย รายเอียดกิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

- คลิกท่ีปุม   ระบบจะทําการบันทึกขอมูลโครงการสําคัญ หากยกเลิกใหคลิกท่ีปุม    

 
 

ระบุโครงการสําคัญ (Highlight) 

 
ระบุโครงการสําคัญ (Highlight) 

 

เพ่ิมผลการดําเนินงาน 

เพ่ิมผลการดําเนินงาน 

 

บาท 

บันทึก 

 
ปด 

 

บันทึก 

 
ปด 
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4. แนบไฟลภาพถาย/เอกสารประกอบรายงาน/กิจกรรมโดดเดน (Best practice) 

4. แนบไฟลภาพถาย/เอกสารประกอบรายงาน 

ภาพถาย 

 ไมไดเลือกไฟลใด 
*** ไฟลท่ีสามารถบันทึกได gif, png, jpg *** 
เอกสาร 

 ไมไดเลือกไฟลใด 
*** ไฟลท่ีสามารถบันทึกได doc, docx, ppt, pptx, pdf *** 

- ภาพถาย คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกไฟลท่ีตองการแนบ ไฟลท่ีสามารถบันทึกได ดังนี้ gif, png, jpg 

- เอกสาร คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกไฟลท่ีตองการแนบ ไฟลท่ีสามารถบันทึกได doc, docx, ppt, pptx, 
pdf 

5. ปญหาอุปสรรคของแผนงานนี ้

5. ปญหาอุปสรรคของแผนงานนี้ 

 5.1 ปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงาน 

 

 5.2 ขอเสนอแนะตอการดาํเนินงาน 

 

 

 
- ปญหาอุปสรรคของแผนงานนี้ ใหระบุปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน 

(ถามี) โดยใสขอมูลแบบปลายเปด (Text)  

- หลังจากใสขอมูลท้ังหมดเรียบรอย คลิกท่ีปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกไฟล 

เลือกไฟล 

เลือกไฟล 

เลือกไฟล 

บันทึก 

 

บันทึก 
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2. การเรียกดูรายงานผลการดําเนินงานแผนงานปราบปรามยาเสพติด 

รายงาน  

ปบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. เลือกปงบประมาณ 2562 

2. เลือกผลการดําเนินงานรายวัน จะปรากฏหนาดังนี ้

 

3. เลือกหวงวันท่ีท่ีตองการเรียกขอมูลผลการดําเนินงาน 

4. เลือกพ้ืนท่ีจังหวัด อําเภอ เขต ท่ีตองการเรียกขอมูลผลการดําเนินงานเฉพาะพ้ืนท่ี 

5. ในแท็บ “แผนปราบปรามยาเสพติด” เลือก “การสกัดก้ัน” จะปรากฏหัวขอการเรียกรายงานดังนี้ 
 
 

2562                  

   ผลการดําเนินงานในสถานศึกษา  

   ผลการดําเนินงานตามโครงการบานอุนใจ  

   ผลการประเมินสถานะหมูบาน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติด  

   รายงานผูประสานพลังแผนดิน(ตาสับปะรด)/วิทยากรกองทุนแมของแผนดิน
  

   ผลการดําเนินงานรายเดือน  

   ผลการดําเนินงานรายวัน  
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การสกัดกั้น  

จุดตรวจ/จุดสกัดแนวชายแดน 

1. ผลการดําเนินงานสกัดก้ันแนวชายแดน ระดับภาค 

2. ผลการดําเนินงานสกัดก้ันแนวชายแดน ระดับจังหวัด 

3. รายละเอียดผลการดําเนินงานสกัดก้ันแนวชายแดน 

 จุดตรวจ/จุดสกัดพ้ืนท่ีตอนใน 

1. ผลการดําเนินงานสกัดก้ันพ้ืนท่ีตอนใน ระดับภาค 

2. ผลการดําเนินงานสกัดก้ันพ้ืนท่ีตอนใน ระดับจังหวัด 

3. รายละเอียดผลการดําเนินงานสกัดก้ันพ้ืนท่ีตอนใน 

การลําเลียงทางขนสงรถโดยสารประจําทาง 

1. ผลการดําเนินงานสกัดก้ันรถโดยสารประจาํทาง ระดับภาค 

2. ผลการดําเนินงานสกัดก้ันรถโดยสารประจาํทาง ระดับจังหวัด 

3. รายละเอียดผลการดําเนินงานสกัดก้ันรถโดยสารประจําทาง 

การขนสงพัสดุภัณฑและไปรษณีย 

1. ผลการดําเนินงานสกัดก้ันการขนสงพัสดุภัณฑและไปรษณีย ระดับภาค 

2. ผลการดําเนินงานสกัดก้ันการขนสงพัสดุภัณฑและไปรษณีย ระดับจังหวัด 

3. รายละเอียดผลการดําเนินงานสกัดก้ันการขนสงพัสดุภัณฑและไปรษณีย 

การลําเลียงทางทาอากาศยานนานาชาต ิ

1. ผลการดําเนินงานสกัดก้ันทางทาอากาศยานนานาชาติ ระดับภาค 

2. ผลการดําเนินงานสกัดก้ันทางทาอากาศยานนานาชาติ ระดับจังหวัด 

3. รายละเอียดผลการดําเนินงานสกัดก้ันทางทาอากาศยานนานาชาติ 

การลําเลียงทางรถไฟสายหลัก 

1. ผลการดําเนินงานสกัดก้ันเสนทางรถไฟสายหลัก ระดับภาค 

2. ผลการดําเนินงานสกัดก้ันเสนทางรถไฟสายหลัก ระดับจังหวัด 

3. รายละเอียดผลการดําเนินงานสกัดก้ันเสนทางรถไฟสายหลัก 

 
 

6. ในแท็บ “แผนปราบปรามยาเสพติด” เลือก “ความรวมมือระหวางประเทศ” จะปรากฏหัวขอการเรียก
รายงานดังนี้ 

 

ความรวมมือระหวางประเทศ  

1. ผลการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ ระดับภาค 
2. ผลการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ ระดับจังหวัด 
3. รายละเอียดผลการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ BLO 
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การรายงานผลการดําเนินงาน แผนบริหารจัดการ 

        
 
 

การรายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2562 ผานระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA) แผนบริหารจัดการ โดย ศอ.ปส.จ./กทม. 

1. โครงการพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

มาตรการ 
 

หนวยนับ 
 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน  

หมายเหตุ  ยอดสะสม 

1. โครงการพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 1.1 ประชุม ศอ.ปส.จ./กทม. ครั้ง 12   

 
แนบเอกสารการประชุม 

  ไมไดเลือกไฟลใด 
*** ไฟลท่ีสามารถบันทึกได 

doc,docx,ppt,pptx,pdf ***  
 1.2 ประชุมโตะขาวเฝาระวังจังหวัด ครั้ง 12   รายงานสถานการณ 

  
 1.3 ผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการ

กํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดระดับจงัหวัด/
กรุงเทพมหานคร 

ครั้ง 12   แนบเอกสารผลการดําเนินงาน 

  ไมไดเลือกไฟลใด 
*** ไฟลท่ีสามารถบันทึกได 

doc,docx,ppt,pptx,pdf ***  

 1.1 ประชุม ศอ.ปส.จ./กทม. 

 - คลิกท่ีปุม  เพ่ือรายงานผูเขารวมประชุม ศอ.ปส.จ./กทม.  

รายงานผูเขารวมประชุม ศอ.ปส.จ./กทม. 

 ผูวาราชการจังหวัด 

 รองผูวาราชการจังหวัด 

 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 

 รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 

 ผอ.ปปส. ภาค 

 ผอ.สวน/ผชช. (ปปส. ภาค) 

 ผูแทน ปปส. ภาค 

   

 - เม่ือบันทึกรายงานผูเขารวมประชุม ศอ.ปส.จ./กทม.แลว ระบบจะใสเครื่องหมาย ลงในชองอัตโนมัติ 
และประมวลยอดสะสมของทุกเดือนตั้งแตตนปงบประมาณ 

 - หลังจากนั้นคลิกปุม  เพ่ือเลือกไฟลแนบ (สามารถรองรับไฟลรูปแบบ doc, docx, ppt, pptx, 
pdf) เอกสารผลการดําเนินงาน หมายถึง ผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด        
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พรอมท้ังปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาของคณะอนุกรรมการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

เลือกไฟล 

รายงาน 

รายงาน 

 
เลือกไฟล 

รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึก 

 
ปด 

  

เลือกไฟล 

ตุลาคม 
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 - คลิกท่ีไอคอน  เพ่ือดาวนโหลดไฟลแนบเอกสารผลการดําเนินงาน  
 1.2 ประชุมโตะขาวเฝาระวังจังหวัด 

 - คลิกท่ีปุม  เพ่ือรายงานสถานการณยาเสพติดจากการประชุมโตะขาวเฝาระวัง  

การรายงานสถานการณยาเสพติดจากการประชุมโตะขาวเฝาระวัง 

สถานการณเดือนท่ีผานมา เพ่ิมขึน้ คงท่ี ลดลง เพราะเหตุใด (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 เพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก   จํานวนผูเสพเพ่ิมข้ึน   จํานวนผูคาเพ่ิมข้ึน  

 มีผูมีอิทธิพลสนับสนุน   

 ชาวบานมีสวนรวม/ใหความรวมมือลดลง 

 เจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวของกับยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

 เจาหนาท่ีของรัฐในระดับพ้ืนท่ีไมเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 

             อ่ืนๆ ระบุ   

 คงท่ี  เน่ืองจาก   จํานวนผูเสพเทาเดมิ   จํานวนผูคาเทาเดิม   

 ยังคงมผีูมีอิทธิพลสนับสนุนอยู  

 ชาวบานยังคงไมมีสวนรวม/ไมใหความรวมมือ 

 ยังคงมเีจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวของกับยาเสพตดิ 

 เจาหนาท่ีของรัฐในระดับพ้ืนท่ีไมคอยเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 

 อ่ืนๆ ระบุ   

 ลดลง เน่ืองจาก   ผูเสพลดลง               ผูคาลดลง   

 ไมมผีูมีอิทธิพลสนับสนุน   

 ชาวบานมีสวนรวม/ใหความรวมมือเพ่ิมข้ึน 

 เจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวของกับยาเสพติดลดลง 

 เจาหนาท่ีของรัฐในระดับพ้ืนท่ีเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายเพ่ิมข้ึน 

             อ่ืนๆ ระบุ   

สถานการณยาเสพติด 

แหลงผลิต  ยาบา  ไอซ  กัญชา  เฮโรอีน  กระทอม  อ่ืนๆ 

การคา                             ยาบา  ไอซ  กัญชา  เฮโรอีน  กระทอม  อ่ืนๆ       

ลักลอบนําเขา - สงออก  ยาบา  ไอซ  กัญชา  เฮโรอีน  กระทอม  อ่ืนๆ 

การแพรระบาด  ยาบา  ไอซ  กัญชา  เฮโรอีน  กระทอม  อ่ืนๆ 

 

ราคายาเสพติด (ราคาตอหนวย) 

 ยาบา    เฮโรอีน        

 ไอซ    กระทอม                                                          

กัญชา            *** ตารางน้ําหนักสมมติ *** 

   

รายงาน 

 

 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

  

      
      
      
      

บาทตอกรัม 

บาทตอกรัม บาทตอกรัม 

บาทตอกรัม บาทตอเม็ด 

บันทึก 

 
ปด 
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 - เม่ือบันทึกรายงานผูเขารวมประชุมโตะขาวเฝาระวังแลว ระบบจะใสเครื่องหมาย    ลงในชองอัตโนมัติ 

และประมวลยอดสะสมของทุกเดือนตั้งแตตนปงบประมาณ 

 1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดระดับ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

 - คลิกปุม  เพ่ือเลือกไฟลแนบเอกสารการประชุม สามารถรองรับไฟลรูปแบบ doc, docx, ppt, 
pptx, pdf 

 - คลิกท่ีไอคอน  เพ่ือดาวนโหลดไฟลแนบเอกสารการประชุม  
 

2. การใชจายงบประมาณ และ การใชจายงบประมาณตามแผนงาน 

มาตรการ หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณดําเนินงาน หมายเหตุ 
ไดรับ ใชไป 

2.  การใชจายงบประมาณ 
 การใชจายงบประมาณยอดรวม บาท -    
 2.1 งบสนับสนุนจาก ป.ป.ส.  บาท -    

 2.2 งบสนับสนุนจาก อปท. บาท -    

 2.3 งบสนับสนุนจากจังหวัด บาท -    

 2.4 งบสนับสนุนจากสวนกลาง บาท -    

 2.5 งบอ่ืนๆ บาท -    

3. การใชจายงบประมาณตามแผนงาน  
  การใชจายงบประมาณตามแผนงาน (ยอดรวม) บาท -    
 3.1 แผนปองกันยาเสพติด บาท -    

 3.2 แผนบําบัดยาเสพติด บาท -    

 3.3 แผนปราบปรามยาเสพติด บาท -    

      3.4 แผนบริหารจดัการ บาท -    

- ขอมูลงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจะถูกสงมาจากระบบเฝาระวังยาเสพติดจังหวัด (Province Narcotics 
Situation System : PNARS) การรายงานแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด ซ่ึงใหใสขอมูลการใชจายงบประมาณลงในชอง และกด
ปุมบันทึกดานลาง 

3. โครงการสําคัญท่ีดําเนินการในเดือนนี ้(Highlight) 

4. โครงการสําคัญท่ีดําเนินการในเดือนนี้ (Highlight)  

- คลิกท่ีปุม   
 

- คลิกท่ีปุม  จะปรากฏหนาตาง “เพ่ิมโครงการสําคัญ” ดังนี้ 

เพ่ิมโครงการสําคัญ 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ      หนวยรับผิดชอบ  

 

เลือกไฟล 

ระบุโครงการสําคัญ (Highlight) 

 
ระบุโครงการสําคัญ (Highlight) 

 
เพ่ิมโครงการสําคัญ 

 

บาท 
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วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

    

- การเพ่ิมโครงการสําคัญ เปนการเพ่ิมผลการดําเนินงานท่ีเปนโครงการสําคัญ โดยใสขอมูลแบบปลายเปด (Text) 
ประกอบดวย ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย รายเอียดกิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

- คลิกท่ีปุม  ระบบจะทําการบันทึกขอมูลโครงการสําคัญ หากยกเลิกใหคลิกท่ีปุม    

 

4. แนบไฟลภาพถาย/เอกสารประกอบรายงาน/กิจกรรมโดดเดน (Best practice) 

5. แนบไฟลภาพถาย/เอกสารประกอบรายงาน/กิจกรรมโดดเดน (Best practice) 

ภาพถาย 

 ไมไดเลือกไฟลใด 
*** ไฟลท่ีสามารถบันทึกได gif, png, jpg *** 
เอกสาร 

 ไมไดเลือกไฟลใด 
*** ไฟลท่ีสามารถบันทึกได doc, docx, ppt, pptx, pdf *** 
แนบคลิปวีดิโอ 

 ไมไดเลือกไฟลใด 
*** ไฟลท่ีสามารถบันทึกได flv,mpeg,mp4,3gp และ ขนาดไฟลไมเกิน 10 Mb *** 

- ภาพถาย คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกไฟลท่ีตองการแนบ ไฟลท่ีสามารถบันทึกได ดังนี้ gif, png, jpg 

- เอกสาร คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกไฟลท่ีตองการแนบ ไฟลท่ีสามารถบันทึกได doc, docx, ppt, pptx, 
pdf 

- แนบคลิปวีดิโอ คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกไฟลท่ีตองการแนบ ไฟลท่ีสามารถบันทึกได ดังนี้ flv, mpeg, 
mp4, 3gp และขนาดไฟลไมเกิน 10 Mb 

 
 
 
 
 

บันทึก 

 
ปด 

 

บันทึก 

 
ปด 

 

เลือกไฟล 

เลือกไฟล 

เลือกไฟล 

เลือกไฟล 

เลือกไฟล 

เลือกไฟล 
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5. ปญหาอุปสรรคของแผนงานนี ้

6. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 4 แผนงาน 

 6.1 แผนปองกันยาเสพติด 

 

 6.2 แผนบําบัดยาเสพติด 

 

    6.3 แผนปราบปรามยาเสพตดิ 

 

    6.4 แผนบริหารจัดการ 

                
 

 
- ปญหาอุปสรรคของแผนงานนี้ ใหระบุปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน 

(ถามี) โดยใสขอมูลแบบปลายเปด (Text)  

- หลังจากใสขอมูลท้ังหมดเรียบรอย คลิกท่ีปุม    เพ่ือบันทึกขอมูลท้ังหมด 

 
การรายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2562 ผานระบบสารสนเทศยาเสพติด

จังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA) แผนการบริหารจัดการ โดย ศป.ปส.อ./เขต 

แผนการบริหารจัดการอยางบูรณาการ 
  

                                             จังหวัด  
 

 

                                       อําเภอ/เขต       
 

 

 

มาตรการ หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

หมายเหตุ  ยอดสะสม 

1. ประชุม ศป.ปส.อ./เขต ครั้ง 12   
 

2. ประชุมโตะขาวเฝาระวังอําเภอ/เขต ครั้ง 12   รายงานสถานการณ 

  

1. ประชุม ศป.ปส.อ./เขต. 

   - เลือกจังหวัดและอําเภอ/เขต เพ่ือบันทึกรายงานผลการดําเนินงาน 

      - คลิกท่ีปุม  เพ่ือรายงานผูเขารวมประชุม ศป.ปส.อ./เขต  

บันทึก 

 

บันทึก 

 

- เลือกจังหวัด -  

- เลือกอําเภอ/เขต -  

รายงาน 

รายงาน 

รายงาน 

ตุลาคม 
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รายงานผูเขารวมประชุม ศอ.ปส.จ./กทม. 

 นายอําเภอ 

 ปลัดอําเภอ 

 ผูกํากับการสถานีตํารวจ 

 รองผูกํากับการสถานีตํารวจ 

 ผอ.ปปส. ภาค 

 ผอ.สวน/ผชช. (ปปส. ภาค) 

 ผูแทน ปปส. ภาค 

แนบเอกสารประชุม 

 ไมไดเลือกไฟลใด 
*** ไฟลท่ีสามารถบันทึกได doc, docx, ppt, pptx, pdf *** 

   

 - เม่ือบันทึกรายงานผูเขารวมประชุม ศป.ปส.อ./เขต แลว ระบบจะใสเครื่องหมาย ลงในชองอัตโนมัติ 
และประมวลยอดสะสมของทุกเดือนตั้งแตตนปงบประมาณ 

2. ประชุมโตะขาวเฝาระวังอําเภอ/เขต 

 - คลิกท่ีปุม  เพ่ือรายงานสถานการณยาเสพติดจากการประชุมโตะขาวเฝาระวัง  

การรายงานสถานการณยาเสพติดจากการประชุมโตะขาวเฝาระวัง 

สถานการณเดือนท่ีผานมา เพ่ิมขึน้ คงท่ี ลดลง เพราะเหตุใด (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 เพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก   จํานวนผูเสพเพ่ิมข้ึน   จํานวนผูคาเพ่ิมข้ึน  

 มีผูมีอิทธิพลสนับสนุน   

 ชาวบานมีสวนรวม/ใหความรวมมือลดลง 

 เจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวของกับยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

 เจาหนาท่ีของรัฐในระดับพ้ืนท่ีไมเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 

             อ่ืนๆ ระบุ   
 

 คงท่ี  เน่ืองจาก   จํานวนผูเสพเทาเดมิ   จํานวนผูคาเทาเดิม   

 ยังคงมผีูมีอิทธิพลสนับสนุนอยู  

 ชาวบานยังคงไมมีสวนรวม/ไมใหความรวมมือ 

 ยังคงมเีจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวของกับยาเสพตดิ 

 เจาหนาท่ีของรัฐในระดับพ้ืนท่ีไมคอยเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 

 อ่ืนๆ ระบุ   
 

 ลดลง เน่ืองจาก   ผูเสพลดลง               ผูคาลดลง   

 ไมมผีูมีอิทธิพลสนับสนุน   

 ชาวบานมีสวนรวม/ใหความรวมมือเพ่ิมข้ึน 

 เจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวของกับยาเสพติดลดลง 

 เจาหนาท่ีของรัฐในระดับพ้ืนท่ีเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายเพ่ิมข้ึน 

             อ่ืนๆ ระบุ   

เลือกไฟล 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึก 

 
ปด 

  

รายงาน 
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การรายงานสถานการณยาเสพติดจากการประชุมโตะขาวเฝาระวัง 

สถานการณยาเสพติด 

แหลงผลิต  ยาบา  ไอซ  กัญชา  เฮโรอีน  กระทอม  อ่ืนๆ 

การคา                             ยาบา  ไอซ  กัญชา  เฮโรอีน  กระทอม  อ่ืนๆ       

ลักลอบนําเขา - สงออก  ยาบา  ไอซ  กัญชา  เฮโรอีน  กระทอม  อ่ืนๆ 

การแพรระบาด  ยาบา  ไอซ  กัญชา  เฮโรอีน  กระทอม  อ่ืนๆ 

ราคายาเสพติด (ราคาตอหนวย)  

 ยาบา                             เฮโรอีน        

 ไอซ                             กระทอม                                                          

กัญชา                                   *** ตารางน้ําหนักสมมติ *** 

   

- เม่ือบันทึกรายงานผูเขารวมประชุมโตะขาวเฝาระวังแลว ระบบจะใสเครื่องหมาย ลงในชองอัตโนมัติ และ

ประมวลยอดสะสมของทุกเดือนตั้งแตตนปงบประมาณ 

 

การเรียกดูรายงานผลการดําเนินงานแผนงานบริหารจัดการ 

รายงาน  

ปบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. เลือกปงบประมาณ 2562 

2. เลือกผลการดําเนินงานรายเดือน จะปรากฏหนาดังนี้ 

      
      
      
      

บาทตอกรัม 

บาทตอกรัม บาทตอกรัม 

บาทตอกรัม บาทตอเม็ด 

บันทึก 

 
ปด 

  

2562                  

   ผลการดําเนินงานในสถานศึกษา  

   ผลการดําเนินงานตามโครงการบานอุนใจ  

   ผลการประเมินสถานะหมูบาน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติด  

   รายงานผูประสานพลังแผนดิน(ตาสับปะรด)/วิทยากรกองทุนแมของแผนดิน
  

   ผลการดําเนินงานรายเดือน  

   ผลการดําเนินงานรายวัน  
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3. เลือกหวงวันท่ีท่ีตองการเรียกขอมูลผลการดําเนินงาน 

4. เลือกพ้ืนท่ีจังหวัด อําเภอ เขต ท่ีตองการเรียกขอมูลผลการดําเนินงานเฉพาะพ้ืนท่ี 

5. จะปรากฎหัวขอ “แผนบริหารจัดการ” เลือกหัวขอการเรียกรายงานดังนี้ 
 

แผนบริหารจัดการ  

- ผลการดําเนินงานภาพรวม ระดบัภาค 

- ผลการดําเนินงานภาพรวม ระดบัจังหวัด 

- ผลการดําเนินงานจัดประชุม ศอ.ปส.จ/กทม. ระดับภาค 

- ผลการดําเนินงานจัดประชุม ศอ.ปส.จ/กทม. ระดับจังหวัด 

- ผลการดําเนินงานจัดประชุม ศป.ปส.อ./เขต ระดับอําเภอ 

- รายงานสถานการณยาเสพตดิ (โตะขาว) ระดบัภาค 

- รายงานสถานการณยาเสพตดิ (โตะขาว) ระดบัจังหวัด 

- รายงานสถานการณยาเสพตดิ (โตะขาว) ระดบัอําเภอ 

- รายงานผลคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานฯ ระดับภาค 

- รายงานผลคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานฯ ระดับจังหวัด 

- รายงานผลการใชจายงบประมาณ ระดับภาค 

- รายงานผลการใชจายงบประมาณ ระดับจังหวัด 

- รายงานผลการใชจายงบประมาณจําแนกตามแผนงาน ระดับภาค 

- รายงานผลการใชจายงบประมาณจําแนกตามแผนงาน ระดับจังหวัด 

- เอกสารแนบ การประชุมศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. และรายงานผลคณะอนุกรรมการกํากับติดตามฯ 

โครงการสําคัญ (Highlight) 

- รายงานโครงการสําคญั (Highlight)  

 

 






