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http://nispa.nccd.go.th 

การรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพตดิในสถานศึกษา ปี 2562              
เข้าสู่ระบบสารสนเทศยาเสพตดิจงัหวัด  

(Narcotics Information System for Province Agency : NISPA) 
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ระบบรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2562 

ระบบ NISPA ระบบ CATAS 

ผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

ผลการค้นหา คัดกรอง
ดูแลช่วยเหลือ 

- ระบุจ านวน เสี่ยง เสพ ค้า 
- ระบุตัวตน เสพ ค้า (รหัส ปชช.) 
- การดูแล ช่วยเหลือ ฯลฯ 
- ข้อมูลความลับ 
username/password 
เฉพาะโรงเรียน 

- ระบุจ านวน เสี่ยง เสพ ค้า 
- กิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง 
ฯลฯ 

ตัวเลขเดยีวกนั 
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ล าดบัการน าเสนอ 

1. เป้าหมายตามยทุธศาสตรฯ์ ปี 2562 
2. แนวทางการรายงานผลการด าเนินงาน 
3. ขัน้ตอนรายงานผลการด าเนินงาน 
4. วิธีการกรอกข้อมลูพืน้ฐานสถานศึกษา 
5. วิธีการกรอกข้อมลูกิจกรรมด้านยาเสพติดของสถานศึกษา 
6. วิธีการเรียกดรูายงานผลการด าเนินงาน 
7. (ร่าง) เกณฑเ์ชิงคณุภาพด้านการป้องกนัและแก้ปัญหายาเสพติด                               

ในสถานศึกษาประจ าปี 2562 
8. ข้อควรค านึง 
9. ค าถามท่ีพบบ่อย 
10. สถานท่ีติดต่อหากมีปัญหา 
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1. เป้าหมายตามยทุธศาสตรปี์ 2562 
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ศธ.  มท. กทม. วธ. กก. รวม 

สพฐ. สช. สกอ. สอศ. 
30,816 3,323 217 910  

21,162 
 

750 
 

15 
 

28 
 

57,221 35,266 

สถานศึกษา 5 กระทรวง 

สถานศึกษา+ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น 57,221 แห่ง แบ่งเป็นประเภท 
         - สถานศึกษา   37,287  แห่ง 
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  19,934  แห่ง 

“สถานศึกษาทุกแห่งที่ต้องด าเนินงานป้องกันยาเสพติด” 
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 เกณฑเ์ชิงคณุภาพต่อเน่ือง 

ป้องกนัและเฝ้าระวงั สรา้งภมิูค ุม้กนัยาเสพติด 

   โรงเรยีนฯ 

    - รร.ขยายโอกาส 

    - รร.มธัยมศึกษา 

    - รร.อาชีวศึกษา 

    - สถาบนัอดุมศึกษา 

 นร. ป.1 - ป.6  
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2. แนวทางรายงานผลการด าเนินงาน 
ด้านยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2562 
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1) กระทรวงศึกษาธกิาร :  
           - ศึกษาธิการจังหวัด : รายงานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดเอกชน

ในสังกัด และก ากับติดตามการรายงานผลภาพรวม 
      - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา : รายงานผลการปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบ  

          - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา : รายงานผลการปฏิบัติงาน             
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : รายงานผลการปฏิบัติงาน                  
ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน ในสังกัด 

         - ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : รายงานผลการปฏิบัติงาน         
ในโรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัยในสังกัด 

         - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน : รายงานผลการ
ปฏิบัติงานสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

NEW 
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2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : สถาบันการพลศึกษา รายงานผลงาน
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัด 

3) กระทรวงวัฒนธรรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษาในสังกัด 

4) กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเขต รายงานผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ในสังกัด  

5) กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานผลการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด      



3. ขัน้ตอนการรายงานผลการด าเนินงาน 
เข้าระบบรายงาน ศอ.ปส. 

1. เข้าเวบ็ไซต ์http://nispa.nccd.go.th  
2. ใส่ username/password 
3. เข้าระบบรายงานผลการด าเนินงาน ศพส. 
     1) เข้าการบนัทึกข้อมูล “ส าหรบัสถานศึกษา” 
     2) เลือกอ าเภอ/เขต 
      3) กรอก/ปรบัปรงุข้อมูล  
           - ข้อมูลพืน้ฐาน รร. 
           - กิจกรรมของโรงเรียน  
4. เรียกดรูายงานผลการด าเนินงาน 

หา้มเปลี่ยน  
username/password 

http://nispa.nccd.go.th/
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http://nispa.nccd.go.th  
เข้าสู่ระบบ 

http://nispa.nccd.go.th/
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Click ทีน่ี่ 
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Click ทีน่ี่ 
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Click ทีน่ี่ 
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Click เลอืก
อ าเภอ 
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จะปรากฏรายช่ือโรงเรียน
ทั้งหมดในอ าเภอ 
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4. วิธีการกรอกข้อมลูพืน้ฐานโรงเรียน 
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... กรณไีม่ปรากฏรายช่ือโรงเรียน ... 
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ต้องตรวจสอบ
รายช่ือโรงเรียนก่อน
ตามทีป่รากฏ  
ถ้าพบว่า ไม่มีรายช่ือ
ให้ Click ทีน่ี่ 
เพือ่เพิม่รายช่ือ
สถานศึกษา 
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พมิพ์ช่ือโรงเรียนลงในช่องแล้ว 
Click ทีค้่นหา 
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Click ทีน่ี่ เพือ่
เพิม่รายช่ือโรงเรียน 
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ถ้ามีช่ือใน
ฐานข้อมูลจะ
ปรากฏช่ือใน
ระบบ                   
แต่ถ้าไม่มีรายช่ือ
ในฐานข้อมูล 
ระบบจะให้เรา
เพิม่เตมิข้อมูล
โรงเรียนได้ใหม่
ทั้งหมด 
ด าเนินการคย์ี
ข้อมูลให้ครบ 
แล้วบันทึกข้อมูล 
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... กรณปีรากฏรายช่ือโรงเรียนแล้ว ... 
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ในกรณีปรากฏรายช่ือโรงเรียนแล้ว 
ให้กรอกข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา
ได้เลย Click ที่น่ี .... 
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กรอกข้อมูล
พืน้ฐาน                   
ให้ครบ โดย
เฉพาะที่เป็น
สัญลกัษณ์  * 
เพราะฐานข้อมูล
นีจ้ะเช่ือมโยงกบั
การรายงาน
กจิกรรม               
ในหน้าต่อไป                    
ถ้ากรอกไม่ครบ                
เราจะกรอก
ตวัเลขในช่อง
รายงานกจิกรรม
ไม่ได้ 
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ระบุพกิดั
สถานศึกษา  โดย 
Click ที่ 
ค้นหาพกิดั 
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พมิพ์ช่ือโรงเรียน แล้ว
Click ที ่                 
ค้นหาพกิดั 
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จะปรากฏพกิดัของโรงเรียน 
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สามารถซูมขยายภาพได้ 
เพือ่ตรวจสอบพกิดัว่า
ถูกต้องหรือไม่ แล้ว 
Click ทีต่กลง พกิดัจะ
ไปปรากฏทีข้่อมูลพืน้ฐาน 
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5. วิธีการกรอกกิจกรรมด้านยาเสพติด 
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Click ที่รายช่ือ
โรงเรียนเพือ่ท าการ
กรอกข้อมูล
กจิกรรม 
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จะปรากฏหน้าการกรอกกจิกรรม
ด้านยาเสพติดทั้งหมด 
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Click ตรวจสอบผลงานสะสมก่อนทุกคร้ัง 

ถ้ามีการคย์ีข้อมูลไปแล้วระบบจะแจ้งวนัที่เราเคยคย์ีข้อมูล 
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ควรตรวจสอบผลงานสะสมก่อนทุกคร้ัง เพราะข้อมูลทีเ่ราจะคย์ีคร้ังน้ี คอื ข้อมูลเฉพาะส่วนเพิม่เข้ามา ซ่ึง
ระบบจะนับรวมข้อมูลทีเ่ราคย์ีมาทั้งหมดในผลงานสะสมนี ้
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 ... การกรอกข้อมูลรายช่ือ ... 
ต ารวจประสานงานโรงเรียน 

ครูแกนน า 
วทิยากรป้องกนัยาเสพติด 
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การบันทึกรายช่ือต ารวจประสานงานประจ าโรงเรียน 
Click  ที่บันทึกช่ือ 
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จะปรากฏหน้านีใ้ห้กรอกข้อมูล  ช่ือ-สกลุ  สถานีต ารวจทีสั่งกดั  
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เลอืกค าน าหน้า 
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เลอืกสถานีต ารวจที่สังกดั 
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เลอืกค าน าหน้า   พมิพ์ช่ือ-สกลุ   เลอืกสถานีต ารวจทีสั่งกดั              
แล้ว Click บันทกึ 
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รายช่ือจะปรากฏตามนี ้ 

จ านวนจะปรากฏตามนี ้ 
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การบันทกึรายช่ือครูแกนน า Click ที่ บันทกึช่ือ  
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จะปรากฏหน้ากรอกข้อมูล ช่ือ-สกลุ 
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พมิพ์  ช่ือ-สกลุ แล้ว Click ที่ บันทึก 
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รายช่ือจะปรากฏตามนี ้ 

จ านวนจะปรากฏตามนี ้ 
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การบันทึกรายช่ือวิทยากรเพือ่การป้องกนัยาเสพติดฯ 
Click ที่ บันทึกวทิยากร 
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จะปรากฏหน้ากรอกข้อมูล ช่ือ-สกลุ ประเภทวทิยากร ระดับช้ันทีเ่ข้าสอน 
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เลอืกค าน าหน้า 
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พมิพ์ช่ือ – สกลุ เลอืกประเภทวทิยากร 
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Click เลอืกระดับช้ันทีเ่ข้าสอน (เลอืกได้มากกว่า 1 ช้ัน)  แล้ว บันทกึ 

รายช่ือจะปรากฏตามนี ้ 

จ านวนจะปรากฏตามนี ้ 
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กรอกข้อมูล
กิจกรรม ให้ 
click ที่รายชื่อ 
สถานศึกษา 

กรอกข้อมูล
พื้นฐาน ให้ 
click ที่ท้าย
รายชื่อ
สถานศึกษา 
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6. การเรียกดรูายงานผลการด าเนินงาน 
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Click ที่น่ี 
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61 

คู่มือ/แบบฟอร์มรายงาน/เกณฑ์เชิงคุณภาพฯ และนิยามศัพท์                          
จะวางข้อมูลไว้ในระบบ สามารถดาวน์โหลดได้ 
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7. (ร่าง) เกณฑก์ารพิจารณาคณุภาพด าเนินงานการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                    

ปี 2562 

หมายเหตุ : เกณฑ์เชิงคุณภาพอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
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(ร่าง) เกณฑ์การพจิารณาคุณภาพการสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิ                                 
ในนักเรียนชัน้ ป.1 ถงึ ป.6                                                                                    

หมายเหตุ : เกณฑ์เชิงคุณภาพอาจมกีารเปลีย่นแปลง 



การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในนักเรียนช้ัน ป.1 ถึง ป.6 หมายถึง การสร้าง
เสริมทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดในนักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 โดยเลือกใช้รูปแบบ
กจิกรรม อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปนี ้ 

 
         รูปแบบที ่1 การจัดให้มีวิทยากรสอนทักษะชีวิตเพือ่การป้องกนัยาเสพติด

ในโรงเรียน ที่ต้องท าการสอนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยให้มีเนื้อหาหลักของการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและจ านวนช่ัวโมงการสอนใกล้เคียงกัน อาทิเช่น ครูผู้สอนใน
โรงเรียน ครูพระสอนศีลธรรมเพื่อการป้องกันยาเสพติด ครูสอนศาสนา ครูต ารวจ 
D.A.R.E. ครูต ารวจ ครูแกนน า หรือวทิยากรอืน่ๆ  



รูปแบบที ่2  การจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวติเพือ่การป้องกันยาเสพติดที่
หลากหลายอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยสถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมอย่างน้อย 5 กจิกรรม 
เช่น 

1. มีการจัดกิจกรรมนักเรียนแกนน า 
2. มีการจัดกจิกรรมศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  
3. มีการจัดตั้งกลุ่มเพือ่นปรึกษาเพือ่น (Youth Counselor)  
4. มีการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน/องค์กรวชิาชีพ/องค์การ

นักศึกษา/เครือข่ายต่างๆ  
5. กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือ 
6. กจิกรรมจิตอาสา/บ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ 
7. กจิกรรมให้ความรู้เกีย่วกบัยาเสพติดหรือการป้องกนัยาเสพติด 
8.  กจิกรรมฝึกอาชีพ 
9. กจิกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เช่น กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ เช่น Computer/Internet ค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น 
10. กจิกรรรมกฬีาและนันทนาการ เช่น กจิกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี 

ฯลฯ 
11. กจิกรรมอื่นๆ  
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(ร่าง) เกณฑ์การพจิารณาคุณภาพการจัดกจิกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา ระดับชัน้ ป.1-ม.3 (ขยายโอกาส), 

ม.1-ม.6, อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา 

หมายเหตุ : เกณฑ์เชิงคุณภาพอาจมกีารเปลีย่นแปลง 



สถานศึกษามีการจดักิจกรรมป้องกนั/เฝ้าระวงัยาเสพติดอย่างน้อย 6 กจิกรรม จากทั้งหมด 25 กจิกรรม โดยใน 6 กจิกรรมน้ัน จะต้องเป็น
กจิกรรมส าคญัตามยุทธศาสตร์ฯ อย่างน้อย 4 กจิกรรม  จากชุดกิจกรรม ดงัน้ี 

1. มีการส ารวจ ค้นหา นักเรียนกลุ่มเส่ียง เสพ/ติด และกลุ่มค้า 
2. มีการให้ค าปรึกษา  
3. มีการจัดค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรมส าหรับนักเรียน/นักศึกษา ทีอ่ยู่ในกลุ่มเส่ียง  
4. มีการจัดค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรมส าหรับนักเรียน/นักศึกษา ทีอ่ยู่ในกลุ่มเสพ  
5. มีการท าจิตสังคมบ าบัดในโรงเรียน (เฉพาะกลุ่มเสพ) 
6. มีการส่งต่อผู้เสพ/ผู้ติด เข้ารับการบ าบัดรักษาทีอ่ืน่  
7. มีการส ารวจพืน้ทีเ่ส่ียง/ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาในระยะ 500 เมตร 
8. มีการตรวจเยีย่ม/ตรวจตราพืน้ทีเ่ส่ียงรอบๆ สถานศึกษาในระยะ 500 เมตร 
9. มีกจิกรรมเพือ่การป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดร่วมกบัผู้ประกอบการหอพกั/ร้านเกม ฯลฯ รอบสถานศึกษา 
10. มีการจัดเจ้าหน้าทีต่ ารวจประสานงานโรงเรียน 
11. มีวทิยากรเพือ่การป้องกนัยาเสพติดเข้าสอนนักเรียนในโรงเรียน 
12. มีการจัดตั้งหน่วยลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ต้านยาเสพติดในโรงเรียน 
13. มีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทีผ่่านการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และปฏิบัติหน้าทีป้่องกนั/เฝ้าระวงัในโรงเรียน 
14. มีการจัดกจิกรรมศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  
15. มีการจัดกจิกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน/องค์กรวชิาชีพ/องค์การนักศึกษา/เครือข่ายต่างๆ 
16. มีกจิกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรมตามหลกัศาสนาทีต่นนับถือ 
17. มีกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ/จิตอาสา 
18. มีกจิกรรมการให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด/การป้องกนัยาเสพติด 
19. มีการจัดกจิกรรมช่วงเวลาหลงัเลกิเรียน* 
20. มีนักเรียน/นักศึกษาแกนน าต่อต้านยาเสพติด  
21. มีนักศึกษาวชิาทหารทีท่ ากจิกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
22. มีครูแกนน าทีรั่บผดิชอบงานด้านยาเสพติด  
23. มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษาและชุมชน  
24. มีการจัดตั้งกลุ่มเพือ่นปรึกษาเพือ่น (Youth Counselor) 
25. มีการจัดกจิกรรมในช่วงปิดภาคเรียน** 
หมายเหตุ :  ล าดับที่ 1-19 เป็นกิจกรรมส าคัญตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ (รวม 19 กิจกรรม)  /   ล าดับที่ 20-25 เป็นกิจกรรมทั่วไป (รวม 6 กิจกรรม) 

กจิกรรมหลงัเรียน* หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัให้นกัเรียนในช่วงเวลาหลงัเลิก
เรียน ตามความสนใจของนกัเรียน โดยมีการดูแลอยา่งต่อเน่ือง ก่อนนกัเรียน
กลบับา้น 
กจิกรรมปิดภาคเรียน** หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัให้นกัเรียนในช่วงปิดภาค
เรียน ทั้งในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 2557-2558 



8. ข้อควรค านึง 



1. ก่อนกรอกตวัเลขในช่องกิจกรรมทกุครัง้ ขอให้ตรวจสอบ
ผลงานสะสมก่อน เน่ืองจากเราจะกรอกเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิม
เข้ามา ถ้ากรอกจ านวนซ า้ซ้อนระบบจะนับรวมกลายเป็น
ตวัเลขท่ีมากเกินความเป็นจริง 



2. การตรวจสอบข้อมลูจากแบบรายงานเป็นเรื่องส าคญั 
(จากผลงานสะสม หรือ หน้า Report) ทัง้น้ี เราจะได้ทราบ
สถานะข้อมลู หากมีข้อแก้ไขสามารถเข้าไปแก้ไขตวัเลข                  
ในระบบได้ โดยต้องย้อนไปแก้ไข ณ วนัท่ีกรอก 



3. ข้อมลูบางตวัสามารถกรอกได้ในครัง้เดียว เช่น                            
              - รายช่ือต ารวจประสานงานโรงเรียน 
              - รายช่ือครแูกนน า   
              - รายช่ือวิทยากรท่ีเข้าสอนในโรงเรียน  
              - จ านวนนักเรียนแกนน า   
    - จ านวนเครือข่ายผูป้กครองฯ       
              - จ านวนศนูยเ์พ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE   
              - จ านวนกลุ่ม Youth Counselor 



 4. ข้อมลูท่ีต้องตรวจสอบให้ถ่ีถ้วน 
- จ านวน นร. กลุ่ม เส่ียง เสพ/ติด จากการส ารวจค้นหา 
- จ านวน นร. ท่ีได้รบัการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม ได้แก่ ค่าย
กลุ่มเส่ียง ค่ายกลุ่มเสพ จิตสงัคมบ าบดัในโรงเรียน และส่งต่อ
เข้ารบัการบ าบดัท่ีอ่ืน ในแต่ละรายการจะต้อง ไม่เกิน
จ านวน นร. กลุ่ม เส่ียง เสพ/ติด จากการส ารวจค้นหา  



9. ค าถามท่ีพบบอ่ย ? 



1. ท าไมถึงไม่สามารถคียข้์อมลูจ านวนตวัเลขต่างๆ               
ลงในช่องการรายงานกิจกรรมได้ ? 

ทุกครัง้ก่อนท่ีจะคียต์วัเลขลงในช่องกิจกรรมต่างๆ ส่ิงแรกท่ี
ควรท า คือ ตรวจสอบข้อมลูพืน้ฐานก่อนทุกครัง้ โดยเฉพาะ
ช่องท่ีมี  *  ต้องกรอกจ านวนตวัเลขให้ครบ ถ้าเรากรอก
จ านวนตวัเลขข้อมลูพืน้ฐานไม่ครบ จะไม่สามารถกรอก
จ านวนตวัเลขในช่องท่ีท ากิจรรมได้ เน่ืองจากฐานข้อมลูมี
ความเช่ือมโยงกนั เช่น เราจะกรอกจ านวนนักเรียนชัน้                   
ป.1 – ป.6 ท่ีได้รบัการสรา้งภมิูคุ้มกนัฯ ไม่ได้ถ้าเราไม่กรอก
จ านวนข้อมลูพืน้ฐานก่อน 



2. ท าไมการสร้างภมิูฯ นักเรียน ป.1-ป.6 ถึงไม่ผา่นเกณฑ ์            
ทัง้ท่ีท ากิจกรรมครบแล้ว ? 

สาเหตท่ีุผลการสร้างภมิูคุ้มกนั ป.1-ป.6 ไม่ผา่นเกณฑ ์เน่ืองจาก ... 

1. มีการท ากิจกรรมท่ีผา่นเกณฑส์ร้างภมิูฯ แต่ไม่กรอกจ านวนนักเรียน             
ท่ีได้รบัการสร้างภมิูฯ 

2. มีการกรอกจ านวนนักเรียนท่ีได้รบัการสร้างภมิูฯ แต่ท ากิจกรรม                    
ยงัไม่ผา่นเกณฑ ์



3. ถ้ามีนักเรียนท่ีสบูบหุร่ี ด่ืมเหล้า จะให้กรอกตวัเลข              
ในช่องใด ? 

กรอกในช่องรายงานกิจกรรม การส ารวจค้นหานักเรียนกลุ่มเส่ียง/
เสพ/ค้า 
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กรอกตวัเลขท่ีช่องน้ีค่ะ 
- กลุ่มเส่ียง หมายถึง นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนมีแนวโน้มเก่ียวข้องกบัยา

เสพติด เช่น นักเรียนท่ีด่ืมเหล้า สบูบหุร่ี สมาชิกในครอบครวัเก่ียวข้องกบัยาเสพติด 
ครอบครวัแตกแยก หนีเรียน ผลการเรียนตกต า่ ฯลฯ 

- กลุ่มเสพ/ติด หมายถึง นักเรียนท่ีเสพ/ติดยาเสพติด (ในท่ีน้ีไม่นับรวมสรุา 
เบียร ์และบหุร่ี) โดยมีผลการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด หรือซกัประวติัว่าเคยใช้/
หรือเสพสารเสพติด 

- กลุ่มค้า หมายถึง นักเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการค้ายาเสพติด (ในท่ีน้ีไม่นับรวม
สรุา เบียร ์และบหุร่ี)   



4. จ าเป็นต้องกรอกข้อมลูทกุวนัหรือไม่ ? 

ไม่จ าเป็น : เราจะกรอกข้อมลูกต่็อเม่ือ 
- มีการท ากิจรรม 
- มีข้อมลูรายงานผลการด าเนินงาน 
- สามารถน าข้อมลูเข้าระบบได้ทุกวนั (เปิด 24 ช.ม. จนถึง ก.ย. 2562) 
- ข้อมลูสามารถกรอกย้อนหลงัได้ ตัง้แต่ ตลุาคม 2561  เป็นต้นมา 
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การรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติด               
ในสถานศึกษาเข้าสู่ระบบ NISPA                          

สามารถรายงานผลย้อนหลงัได้ นับตัง้แต่วนัท่ี                                     
1 ตลุาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562 
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ปัญหาด้านเทคนิค กรุณาติดต่อ : 
ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. 
โทร : 0-2247-0901-19 ต่อ 25010, 25014 
 

ปัญหาด้านเนื้อหาวิชาการ กรุณาติดต่อ : 
ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ส านักงาน ป.ป.ส. 
โทร :  0-2247-0901-19 ต่อ 25017 

ติดต่อได้ที่ … 


