
 

 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
“กิจกรรมจัดอบรมกิจกรรมลกูเสือต้านภัยยาเสพติดและกิจกรรมค่ายทกัษะชีวิต” 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม   
อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564  “กิจกรรมจัดอบรม
กิจกรรมลูกเสือตา้นภัยยาเสพติดและกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต” 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทพประสิทธิ ์ เมืองน้อย    
3. ระยะเวลาด าเนินการ  สิงหาคม  -  กันยายน    2564 
4. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
5. รายการงบประมาณ  จ านวน 4,200  บาท  ใช้จ่ายจริง  จ านวน 4,200 บาท 
6. สรุปผลการด าเนินการ  

6.1 เชิงปริมาณ 
           6.1.1 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  จัดกิจกรรมรณรงค์ กจิกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  และพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 

  6.1.2 นักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ส่งผลงานเข้าประกวดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง 
6.2 เชิงคุณภาพ 

             นักเรียนรู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด  และลด ละ เลิก ไม่ยุงเกี่ยวกบัยาเสพติด    ได้เรียนรูใ้นการผลิตสื่อ

สร้างสรรค์ในการต่อตา้นยาเสพติดและมีภูมิคุ้มกนัมีทักษะชีวิตทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 

7. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   7.1 ปัญหาอุปสรรค  
             ไม่มี 
   7.2 ข้อเสนอแนะ  
               ไม่มี 

             
 

                                                                     ลงชื่อ .ผู้รายงาน 
                                                                 (นายเทพประสิทธิ เมืองน้อย) 

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

 

                                                               ลงชื่อ  
 

                                                                                        (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

ค าสั่งโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
ที่  ๖๔ /๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
****************************** 

 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงาน
บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อลดผลกระทบและความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม ด้วยการแก้ปัญหาแบบองค์รวมในทุกมิติตั้งแต่ต้นทาง (ด้านสกัดกั้น 
ปราบปราม ) กลางทาง (ด้านป้องกัน) และปลายทาง(ด้านบ าบัดรักษา) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แนวคิด 
“สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ส านักงาน ป.ป.ส.) ซึ่งมีมิติงานด้านการป้องกันยาเสพติดเน้นการด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย วัยเสี่ยงสูงอายุ ๑๕ - 
๒๔ ปี เป็นล าดับแรกสุด ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ต่อเน่ืองในช่วงวัยอื่นๆด้วยมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทพื้นที่ (สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้าง
พื้นที่ปลอดภัย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID–
19) เพื่อให้นักเรียนเกิดความปลอดภัยในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆได้ตามความเหมาะสม และการ
จัดกิจกรรมให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการจัดกิจกรรม โดยใช้
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting  

 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานไปตามข้อสั่งการดังกล่าว ทางโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมจึงจัดกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพื่อให้การด าเนินการจัด
กิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายการบังคับบัญชาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   ประกอบด้วย 
    ๑.๑  นางวารินดา  จูห้้อง                         ผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ           
    ๑.๒  นางปราณี   รัตนะ   คร ู   รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓  นายธเนศ  สมาพงษ์    คร ู            กรรมการ 
    ๑.๔  นางสาวนิสารัตน์  บุญคล่อง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
    ๑.๕  นายศุภนาท  รตันคช   ครู                กรรมการ 
    ๑.6  นายเทพประสิทธิ์   เมืองน้อย          คร ู   เลขานุการและกรรมการ    
 
หน้าที่  ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
๒. คณะกรรมการจัดอบรมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ตามหลักเกณฑ์การ
จัดสรร สถานศึกษาละ ๔,๒๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยให้เขียนโครงการ/กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติด และกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๐ คน/โรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Online ผ่าน
โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting  ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๖  กันยายน 2564  ประกอบด้วย 

๒.๑  นายเทพประสิทธิ ์ เมืองน้อย  ครู    ประธานกรรมการ                  
    ๒.๒  นายณัฎฐพล  ไม้เรียง         คร ู   กรรมการ   
    ๒.๓  นายไพบูลย์   จลุภักด ์   ครู                   กรรมการ 
    ๒.๔ นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห์    ครูอัตราจา้ง  กรรมการ  
    ๒.๕  นายธเนศ  สมาพงษ์      คร ู   เลขานุการและกรรมการ 
    ๒.๖  นางสาวอรพิน นาควงค ์   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ 
     หน้าที ่  ๑.  จดัเตรียมการอบรมโดยใช้รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting   

 ๒.  จดัหาวทิยากร ผู้มีความรูด้้านยาเสพติด 
          ๓.  ก าหนดรูปแบบการลงทะเบียน google  from 

๓.  คณะกรรมการ  ด าเนินกิจกรรมประกวดคลปิวีดีทัศน์สั้น (Shot Clip) สื่อสร้างสรรค ์“กิจกรรมเหล้า/บุหรี่”  
ความยาวไม่เกิน ๓ นาที จ านวน ๑ ชิ้นผลงาน เน้ือหาเกี่ยวกับการรณรงค ์“กิจกรรมเหล้า/บุหรี่ ” โดยให้ส่งผล
งานได้ตั้งแตว่ันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๔  ประกอบด้วย 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๑. นายสิทธิโชค   งามสทุธิ์         ครูที่ปรึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑    
    ๒. นายณัฐพล  ไม้เรียง   ครูที่ปรึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑    
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒ 
 ๑. นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห์  ครูที่ปรึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ ๒    
    ๒. นางสาวนิสารัตน์  บุญคล่อง  ครูที่ปรึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ ๒   
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๑.นายเทพประสิทธิ ์ เมอืงน้อย  ครูที่ปรึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓    
    ๒. นายไพบูลย์   จุลภักด์   ครูที่ปรึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓    
     หน้าที ่ ให้ค าปรกึษา แนะน า  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  ในการจดัท าคลิปวีดีทัศน์สั้น (Shot Clip) สื่อสร้างสรรค ์
๔.  คณะกรรมการการเบิกจ่ายงบประมาณจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
     ๔.๑ นางสาวนิสารัตน์  บุญคล่อง  คร ู    ประธานกรรมการ   
     ๔.๒ นายณัฎฐพล  ไม้เรียง        คร ู    กรรมการ 
     ๔.๓ นายเทพประสิทธิ์  เมืองน้อย  คร ู    กรรมการ 
     ๔.๔ นางสาวเกษราภรณ์  สาริขา  ครู     เลขานุการและกรรมการ 
 



 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การประกวดคลิปวีดีทัศน์สั้น (Shot Clip) สื่อสร้างสรรค ์“กิจกรรมเหล้า/
บุหรี่” เน้ือหาเกี่ยวกับการรณรงค์ กจิกรรมเหล้า/บุหรี่ ความยาวไม่เกิน ๓ นาทีจ านวน ๑ ชิ้นผลงาน ประกอบด้วย 

๕.๑  นายเทพประสิทธิ ์ เมืองน้อย  ครู    ประธานกรรมการ       
    ๕.๒  นายไพบูลย์   จลุภักด ์   ครู                   กรรมการ 
    ๕.๓ นางสาวนิสารตัน์  บุญคล่อง  ครู                   กรรมการ 
    ๕.๔ นางสาวชิดชนก  หยู่หนูสิงห์    ครูอัตราจา้ง  เลขานุการและกรรมการ  
    ๕.๕  นางสาวอรพิน นาควงค ์   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ 
 
     หน้าที ่ ๑.คดัเลือกผลงานการ ประกวดคลิปวีดีทัศน์สั้น (Shot Clip) ให้แล้วเสร็จในวันที่  ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๔  
     ๒. ส่งลิงค์การเผยแพร่ผลงานผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ให้ส านักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ผ่านทางไลน์ ID : ๐๘๑๖๐๖๕๓๘๐ ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อประกวดผลงานใน
ระดับส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษานครศรธีรรมราชต่อไป   
 
   ให้บุคลากรที่ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.)  เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพและเกิดผลดีแกต่ัวนกัเรียนมาก
ที่สุด 
                      
             สั่ง   ณ  วันที ่  ๒๖   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

                                                                           
 
                  (นางวารินดา  จู้ห้อง) 
                       ผูอ้ านวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 

วันที่   6  เดือน กันยายน 2564   ณ  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม   
 

 

 

 

 
 

 

 


