
 
 
 
    

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 

                               โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
 
 
 

โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม   
อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 

 
 
 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการด าเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ช่ือโครงการ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
    รูปแบบกิจกรรม  

1. กิจกรรมจัดอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีจุดเน้นเนื้อหา Save Zone 
No New Face "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม ่เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" 

    2.  กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสื่อสรา้งสรรค์ “การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” 
         ความยาว 3 - 5 นาที  เงินรางวัล จ านวน 3 รางวัล  ได้แก่ 

๑.รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล   2,300  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
๒.รองชนะเลิศอันดับ ๑   เงินรางวัล   2,0๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
๓.รองชนะเลิศอันดับ ๒   เงินรางวัล   1,5๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายธเนศ  สมาพงษ ์
3. ระยะเวลาด าเนินการ     สิงหาคม  -  กันยายน    ๒๕๖๔ 
4. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
5. รายการงบประมาณ  จ านวน  10,000   บาท  ใช้จ่ายจริง  จ านวน  10,000  บาท 
6. สรุปผลการด าเนินการ  

6.1 เชิงปริมาณ 
           6.1.1 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  จัดกจิกรรมรณรงค์ การป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   

6.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุง่สังพิทยาคม ส่งผลงานเข้าประกวดและเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด  และลด ละ เลิก ไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ได้เรียนรู้ในการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ในการต่อต้านยาเสพติดและมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 

                                                                      ลงชื่อ            ผู้รายงาน 
                                                                 (นายธเนศ  สมาพงษ์) 

                                                                     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                                           ( นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ที่ ศธ 04307.๓๐/177                                        โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  
                                                                                ๑๕๓ หมู่ ๒ ต าบลทุ่งสัง อ าเภอทุ่งใหญ่ 
                                           จังหวัดนครศรธีรรมราช  ๘๐๒๔๐ 
                                                                                

                 10  กันยายน   ๒๕๖4 
 

เรื่อง   การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งบรายจ่ายอื่น เพือ่สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  
         การด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การป้องกันและแก้ไข  
         ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 
 

อ้างถึงหนังสือ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรธีรรมราช  ที ่ศธ 04307/2740 
                   ลงวันที่  16  สิงหาคม  2564 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือ 
                       และคุ้มครองเด็กนักเรียน การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  
                        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จ านวน  1  ชุด 
 

                    ตามหนังสือที่อ้างถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขตนครศรีธรรมราชแจ้ง 
การจดัสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งบรายจา่ยอื่น เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบั 
การด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรยีน การป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหโรงเรียนด าเนินการ  นั้น 
 

           บัดนี้  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ได้ด าเนินการโครงการ/กจิกรรมที่เกีย่วข้องกับการด าเนิน 
งานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลชว่ยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การปอ้งกันและแก้ไข  ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้แนบเอกสารประกอบการเบิกจา่ยมาพร้อม
หนังสือนี้ 
   

                                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 
                                                                      
      
                                                             (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 



กิจกรรมประกวดคลิปวดีีโอสื่อสร้างสรรค์ 
“การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” ความยาว 3 - 5 นาท ี

 

๑.รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล   2,300  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
๒.รองชนะเลิศอันดับ ๑   เงินรางวัล   2,0๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
๓.รองชนะเลิศอันดับ ๒   เงินรางวัล   1,5๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 

หัวข้อพิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนน ทีมที่ 1 ทีมที่ 2 ทีมที่ 3 
1. ความคิดสร้างสรรค ์ ความคดิสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ 

ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ 
20    

2. เน้ือหาในภาพรวม ความเหมาะสมของเน้ือหา ความถูกต้องของ
ข้อมูลสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด  
การถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ 

20    

3. เทคนิคการเล่าเรื่อง/ถ่ายท า การเรียบเรียงเรื่องราว ความน่าสนใจของ 
การเล่าเรื่อง เดินเรื่อง การแสดง หรือเทคนิคการ
น าเสนอใหม่ๆ ให้เกิดความน่าสนใจและความ
ประทับใจต่อผู้ชม 

20    

4. การใช้ภาษาและดนตรี ภาษาและดนตรีมีความเหมาะสม  
กลมกลืน น่าสนใจ 

20    

5. คุณภาพการผลิต คุณภาพของเสียง การถ่ายท า การตัดต่อ ความ
สวยงามของผลงาน 

20    

รวม 100    
 

 

     ลงชื่อ     กรรมการตัดสิน 

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

     ต าแหน่ง........................................................ 

 

 

 



 

 

สรุปผลกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ 
“การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” ความยาว 3 - 5 นาท ี

 

๑.รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล   2,300  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
๒.รองชนะเลิศอันดับ ๑   เงินรางวัล   2,0๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
๓.รองชนะเลิศอันดับ ๒   เงินรางวัล   1,5๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 

ชื่อทีม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คะแนนรวม ผลการตัดสิน 
ทีมที่ 1 อารมณช์ั่ววูบ        
ทีมที่ 2 หลงทาง        
ทีมที่ 3 เหล้าบุหรี่        

 

 

     ลงชื่อ     สรุปผลการตัดสิน 

                 (นายธเนศ  สมาพงษ์) 

         ต าแหน่งครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 

     ลงชื่อ     อนุมัติผลการตัดสิน 

                 (นางวารินดา  จู้ห้อง) 

     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

 

 


