
 

 

 

    

 
 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

                               โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

 

 

 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคม   

อําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดาํเนินโครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

    รูปแบบกิจกรรม  

1. กิจกรรมจัดอบรมการปองกันและแกไข ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีจุดเนนเน้ือหา Save Zone 

No New Face "พื้นที่ปลอดภัย ไมมีคนหนาใหม เพราะคนรุนใหม ไมใชยาเสพติด" 

    2.  กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสื่อสรางสรรค “การปองกันและแกไข ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา” 

         ความยาว 3 - 5 นาที  เงินรางวัล จํานวน 3 รางวัล  ไดแก 

๑.รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล   2,300  บาท  พรอมเกียรติบัตร 

๒.รองชนะเลิศอันดับ ๑   เงินรางวัล   2,0๐๐  บาท  พรอมเกียรติบัตร 

๓.รองชนะเลิศอันดับ ๒   เงินรางวัล   1,5๐๐  บาท  พรอมเกียรติบัตร 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ     นายธเนศ  สมาพงษ 

3. ระยะเวลาดําเนินการ     สิงหาคม  -  กันยายน    ๒๕๖๔ 

4. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

5. รายการงบประมาณ  จํานวน  10,000   บาท  ใชจายจริง  จํานวน  10,000  บาท 

6. สรุปผลการดาํเนินการ  

6.1 เชิงปริมาณ 

           6.1.1 โรงเรียนทุงสังพิทยาคม  จัดกจิกรรมรณรงค การปองกันแกไข ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

6.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุงสังพิทยาคม สงผลงานเขาประกวดและเผยแพรประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนรูถึงพิษภัยของยาเสพติด  และลด ละ เลิก ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ไดเรียนรูในการผลิตสื่อ

สรางสรรคในการตอตานยาเสพติดและมีภูมิคุมกัน มีทักษะชีวิตที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต 

                                                                      ลงชื่อ            ผูรายงาน 

                                                                 (นายธเนศ  สมาพงษ) 

                                                                     ตาํแหนง ครูโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                       ลงชื่อ................................................... 

                                                           ( นางวารินดา  จูหอง) 

                                                                            ผูอาํนวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ที่ ศธ 04307.๓๐/177                                        โรงเรียนทุงสังพิทยาคม  

                                                                                ๑๕๓ หมู ๒ ตาํบลทุงสัง อําเภอทุงใหญ 

                                           จังหวัดนครศรธีรรมราช  ๘๐๒๔๐ 

                                                                                

                 10  กันยายน   ๒๕๖4 
 

เรื่อง   การจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2564 งบรายจายอื่น เพือ่สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ  

         การดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน การปองกันและแกไข  

         ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เรียน    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 
 

อางถึงหนังสือ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรธีรรมราช  ที ่ศธ 04307/2740 

                   ลงวันที่  16  สิงหาคม  2564 
 

สิ่งที่สงมาดวย   1. เอกสารประกอบการเบิกจายการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลชวยเหลือ 

                       และคุมครองเด็กนักเรียน การปองกันและแกไข ปญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  

                        ปงบประมาณ พ.ศ. 2564จํานวน  1  ชุด 
 

                    ตามหนังสือที่อางถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขตนครศรีธรรมราชแจง 

การจดัสรรงบประมาณป พ.ศ. 2564 งบรายจายอื่น เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกบั 

การดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรยีน การปองกันและแกไข 

 ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหโรงเรียนดาํเนินการ  น้ัน 
 

           บัดน้ี  โรงเรียนทุงสังพิทยาคม ไดดําเนินการโครงการ/กจิกรรมที่เกีย่วของกับการดาํเนิน 

งานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน การปองกันและแกไข  ปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เสร็จเรียบรอยแลวและไดแนบเอกสารประกอบการเบิกจายมาพรอม

หนังสือน้ี 
   

                                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาดาํเนินการตอไป 

 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 

                                                                      

      

                                                             (นางวารินดา  จูหอง) 

                                                       ผูอาํนวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 



กิจกรรมประกวดคลิปวดีีโอสื่อสรางสรรค 

“การปองกันและแกไข ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา” ความยาว 3 - 5 นาที 
 

๑.รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล   2,300  บาท  พรอมเกียรติบัตร 

๒.รองชนะเลิศอันดับ ๑   เงินรางวัล   2,0๐๐  บาท  พรอมเกียรติบัตร 

๓.รองชนะเลิศอันดับ ๒   เงินรางวัล   1,5๐๐  บาท  พรอมเกียรติบัตร 

 

หัวขอพิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนน ทีมท่ี 1 ทีมท่ี 2 ทีมท่ี 3 

1. ความคิดสรางสรรค ความคดิสรางสรรค ความแปลกใหม 

ความโดดเดนที่ชวยใหผูชมเกิดความประทับใจ 

20    

2. เน้ือหาในภาพรวม ความเหมาะสมของเน้ือหา ความถูกตองของ

ขอมูลสอดคลองกับหัวขอการประกวด  

การถายทอดเน้ือหาที่เปนประโยชน 

20    

3. เทคนิคการเลาเรื่อง/ถายทํา การเรียบเรียงเรื่องราว ความนาสนใจของ 

การเลาเรื่อง เดินเรื่อง การแสดง หรือเทคนิคการ

นําเสนอใหมๆ ใหเกิดความนาสนใจและความ

ประทับใจตอผูชม 

20    

4. การใชภาษาและดนตร ี ภาษาและดนตรีมีความเหมาะสม  

กลมกลืน นาสนใจ 

20    

5. คุณภาพการผลิต คุณภาพของเสียง การถายทํา การตัดตอ ความ

สวยงามของผลงาน 

20    

รวม 100    

 

 

     ลงชื่อ     กรรมการตัดสิน 

            (...........................................................) 

     ตําแหนง........................................................ 

 

 

 



 

 

สรุปผลกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสื่อสรางสรรค 

“การปองกันและแกไข ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา” ความยาว 3 - 5 นาที 
 

๑.รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล   2,300  บาท  พรอมเกียรติบัตร 

๒.รองชนะเลิศอันดับ ๑   เงินรางวัล   2,0๐๐  บาท  พรอมเกียรติบัตร 

๓.รองชนะเลิศอันดับ ๒   เงินรางวัล   1,5๐๐  บาท  พรอมเกียรติบัตร 

 

ช่ือทีม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คะแนนรวม ผลการตัดสิน 

ทีมที่ 1 อารมณชั่ววูบ        

ทีมที่ 2 หลงทาง        

ทีมที่ 3 เหลาบุหรี่        

 

 

     ลงชื่อ     สรุปผลการตัดสิน 

                 (นายธเนศ  สมาพงษ) 

         ตาํแหนงครูโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

 

     ลงชื่อ     อนุมัติผลการตัดสิน 

                 (นางวารินดา  จูหอง) 

     ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

 

 


	10  กันยายน   ๒๕๖4
	ขอแสดงความนับถือ

