
นายต่วนซัลมัน ตวนแม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

-ผลการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ของ สพป.นครนายก ประจําปี 2563 

- การรายงานผลการดําเนินงานด้านยาเสพติด Nispa Catas



ผลการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ของ สพป.นครนายก ประจําปี 2563



1. ให้ทุกสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด

2. แจ้งแนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563

ให้ทุกสถานศึกษาทราบ และถือปฏิบัติ

3. จัดทําโครงการ/กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกันด้านสารเสพติด จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้



4. ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดตั้งลกูเสือแกนนําป้องกันยาเสพติดเพื่อเป็นแกนนํา
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรณรงค ์การให้ความรูด้้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้น

5. ส่งเสริมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติด โดยการแจ้งแนวทางดําเนินการ
และเขตพื้นที่ดําเนินการคัดเลือก/ประเมินผลตามเกณฑ์ทีก่ําหนด มีสถานศึกษา                           
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับ สพป.นครนายก และระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2561
จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่

ระดับเพชร โรงเรียนวัดหนองรี
ระดับทอง โรงเรียนบ้านหัวหมอน
ระดับเงิน โรงเรียนชุมชนวัดเชีย่วโอสถ

โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคค(ีปากช่องประชานุกูล)
6. ส่งเสริมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยให้ทุกสถานศึกษาจัดกิจกรรม

ตามโครงการฯ และประเมินตามมาตรฐานครบทุกแห่ง



7. ส่งเสริมให้ทุกสถานศกึษาใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย:EF 
โดยการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศกึษา 

8. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสําคัญต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับข้อง
กับสารเสพติด ตามความเหมาะสมในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ                         
โรคไวรัสโคโรนา COVID-2019

9. แจ้งสถานศึกษาให้จัดกิจกรรม จิตอาสา ดนตรี กีฬา เพื่อใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์
ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส เช่น หลังเลิกเรยีน เป็นต้น

10. ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน
โครงการครู DARE เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

11. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งติดตาม ตรวจสอบการรายงานในระบบ NISPA CATAS
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภายในวันที่ 14 ก.ย.63 ผลการรายงานสรุป ดังนี้ 



การรายงานผลการดําเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวดั

(Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)

http://nispa.nccd.go.th › ..

http://nispa.nccd.go.th/2013/


กรอบการรายงานระบบ NISPA ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 หัวข้อ

1. รายงานผลการดําเนินงาน (ศอ.ปส.) เป็นการรายงานผลดาํเนินงาน
ด้านยาเสพตดิในสถานศึกษา โดยกาํหนดห้วงเวลาตามภาคเรียน และรายงานผล

ตามหัวข้อทีร่ะบบกาํหนด

2. ระบบทะเบียนกาํลงัพล เป็นการบันทกึข้อมูลเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด      
ปีละ 1 ครั้ง ตามช่วงเวลา (รอ สพป.แจ้ง)



ขั้นตอนการรายงานระบบ NISPA

1. Click ที่น่ี รายงานหลงั

จากดาํเนินกจิกรรมเสร็จส้ิน 

2. Click ที่นี่ รายงานปีละ 1 คร้ัง

รอ สพป.แจ้งเข้าดาํเนินการ

(รหัสผู้ใช้ : obec2601 และรหัสผ่าน : auv6cd ใช้ตวัเดยีวกนัทุกสถานศึกษา)

1. http://nispa.nccd.go.th › ..

http://nispa.nccd.go.th/2013/


2.

Click ที่นี่

http://nispa.nccd.go.th/2013/


3.

Click เลือกอาํเภอ

http://nispa.nccd.go.th/2013/


4. แกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน
ก่อนการเขา้รายงานทุกคร้ัง

กดตรงรูปกระดาษสีนํา้ตาล
หลงัช่ือสถานศึกษา เพ่ือเข้าไป

ปรับปรุงข้อมูลพืน้ฐาน 
ก่อนการรายงาน

http://nispa.nccd.go.th/2013/
http://nispa.nccd.go.th/2013/


5. ปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐาน
ใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนั

*แก้ไขปีการศึกษา เลือกให้เป็นปัจจุบัน
*แก้ไขห้วงเวลา เลือกให้เป็นปัจจุบัน
*แก้ไขจาํนวนนักเรียน ครู ให้ครบ
*กรอกข้อมูลครบแล้ว กดปรับปรุง
ข้อมูล

http://nispa.nccd.go.th/2013/
http://nispa.nccd.go.th/2013/


6. เขา้รายงานขอ้มูลผลการด าเนินงาน

http://nispa.nccd.go.th/2013/


7. กดบนัทึก

http://nispa.nccd.go.th/2013/


การรายงานระบบดูแลและตดิตามการใช้สารเสพตดิ
ในสถานศึกษา CATAS System

Care And Trace Addiction in School System

http://www.catas.in.th/

http://www.catas.in.th/


กรอบการรายงานระบบ CATAS ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 หัวข้อ

1. เมนูการบันทกึข้อมูล ประกอบด้วยเมนูย่อย 6 เมนู 
1.1 ข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา  
1.2 ข้อมูล ครู/นักเรียน ปัจจุบัน
1.3 กลุ่มผู้เกีย่วข้องกบัสารเสพตดิ(บุหร่ี เหล้า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์)
1.4 กลุ่มผู้เกีย่วข้องกบัยาเสพติด
1.5 กลุ่มผู้สงสัยว่าค้ายาเสพติด
1.6 การดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้เกีย่วข้องกบัยาเสพติด

2. เมนูรายงาน ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนู
2.1 รายงานผู้เกีย่วข้องกบัยาเสพติด
2.2 รายงานผู้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
2.3 รายงานสรุป 

(รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน คือ รหัสโรงเรียน 10 หลกั)



ข้อกาํหนดในการนําเข้าข้อมูลระบบ CATAS 
ของสถานศึกษา

- การกรอกข้อมูล เริ่มต้นสถานศึกษาจะต้องกรอก   
ข้อมูลพ้ืนฐานให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ บันทึกเพียงครั้งเดียว 
ใน 1 ปีการศึกษา

- สถานศึกษาต้องเข้ามาบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียน ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีปัญหาสารเสพติด
หรือยาเสพติดในสถานศึกษาก็ตาม

- สถานศึกษาสามารถกรอกข้อมูลได้
ตลอดเวลา (real time) เมื่อพบนักเรียน
เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด โดยข้อมูล
ที่จะนํามาบันทึก ต้องได้มาจากการคัดกรองของทางสถานศึกษา 
เอง หรือ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการจัดระเบียบสังคม



ขั้นตอนการรายงานระบบ CATAS

1. ลงช่ือเข้าใช้งาน log in เข้าระบบ



2. ปรับปรุงข้อมูลพืน้ฐาน



3. รายงานข้อมูล



นางสาววาสนา  ฉิมพะวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. ผลการดาํเนินงาน 
* การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต
* การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
* สพป.สุจริต (กจิกรรมที่เกีย่วข้องกบั ร.ร.)
* การประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์ 

ร.ร.คุณภาพประจาํตําบล

2. การดาํเนินกจิกรรมบริษัทสร้างการดี
* ความเป็นมา
* แนวทางการดาํเนินกจิกรรม
* การรายงานผล
* การประกวดกจิกรรม/แลกเปลีย่นเรียนรู้



1. ผลการดาํเนินงาน 
* โรงเรียนสุจริต 
* โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
* สพป.สุจริต (กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั ร.ร.)
* การประเมนิ ITA สถานศึกษาออนไลน์ 

ร.ร.คุณภาพประจําตาํบล

ประจําปีงบประมาณ 2563



ผลการดาํเนินงานโรงเรียนสุจริต ประจําปีงบประมาณ 2563
(4 กจิกรรม)

กจิกรรม การดาํเนินการ/ผลการดาํเนินการ ระยะเวลา
โรงเรียนสุจริต

1. กจิกรรมสร้างจิตสํานึกพลเมือง                            
(Project Citizen)

จัดสรร งปม. ให้ ร.ร.สุจริตต้นแบบ 
จํานวน 5,000 บาท

จัดสรร 17 ส.ค. 63
เบิกจ่ายภายใน 31 ส.ค. 63

2. กจิกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดาํเนินงาน
บริษัทสร้างการดสู่ี Marketing 4.0 

จัดสรร งปม. ให้ ร.ร.กลุ่มเป้าหมาย                     
(นร.120 คนขึน้ไป) ร.ร.ละ 2,500 บาท  
จํานวน 56 โรงเรียน

จัดสรร 17 ส.ค. 63
เบิกจ่ายภายใน 31 ส.ค. 63

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน 
และประกวดแข่งขันกจิกรรมการเรียนรู้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดบั
ภูมภิาค

ประชาสัมพนัธ์ 9 ก.ย. 63
แจ้งความประสงค์ ที ่สพป. 
ภายในวนัที่ 14 ก.ย. 63



กจิกรรม การดาํเนินการ/
ผลการดาํเนินการ

ระยะเวลา

โรงเรียนสุจริต

3. กจิกรรมขับเคล่ือนและแลกเปลีย่นเรียนรู้
แนวปฏิบัตทิีด่ใีนการนําหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา                
ไปใช้ในสถานศึกษา

ประชุม ผอ.ร.ร. 
กจิกรรม ป.ป.ช.พบผู้บริหาร

3 ก.ย. 63
ณ สพป.นครนายก

ประชุม ผอ.ร.ร. 
กจิกรรมขับเคล่ือน
หลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา

กาํหนดการเดมิ 8 ก.ย. 63
กาํหนดการใหม่ 24 ก.ย. 63
(อยู่ระหว่างดาํเนินการ)

ณ สพป.นครนายก

4. กจิกรรมพฒันานวตักรรมการถอดบทเรียน 
(Best Practice) โรงเรียนสุจริต

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ การนําเสนอ
ผลงาน และประกวดแข่งขันกจิกรรม
การเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ระดบัภูมภิาค

ประชาสัมพนัธ์ 9 ก.ย. 63
แจ้งความประสงค์ ที ่สพป. 
ภายในวันที ่14 ก.ย. 63



ผลการดาํเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจําปีงบประมาณ 2563

กจิกรรม การดาํเนินการ/ผลการดาํเนินการ ระยะเวลา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร "การพฒันาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา สู่การพฒันาโรงเรียน
คุณธรรม"

กลุ่มเป้าหมาย   - ผู้อาํนวยการโรงเรียน/
รักษาการแทน ผอ.ร.ร.

14 ก.ย. 63
ณ ห้องประชุมแกรนด์ววิ 1
โรงแรมธาริดาแกรนด์ววิ รี

สอร์ท



ผลการดาํเนินงาน สพป.สุจริต ประจําปีงบประมาณ 2563 
ทีเ่กีย่วข้องกบัโรงเรียน

กจิกรรม การดาํเนินการ/ผลการดาํเนินการ ระยะเวลา
สพป.สุจริต

กจิกรรม ศึกษาดูงานพพิธิภัณฑ์ต้านโกง กทม. กลุ่มเป้าหมาย   
- ผู้อาํนวยการโรงเรียนทีไ่ด้รับคดัเลือก 

28 ส.ค. 63
ณ พพิธิภัณฑ์ต้านโกง กทม.



ผลการดําเนินงาน 
การประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์  ร.ร.คุณภาพประจําตาํบล

กจิกรรม การดาํเนินการ/ผลการดาํเนินการ ระยะเวลา
ITA สถานศึกษาออนไลน์ 

การประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์                      
ร.ร.คุณภาพประจําตาํบล

ประชุมผู้อาํนวยการ ร.ร./ICT ร.ร 4 ส.ค. 63 สพป.นครนายก

ตอบแบบวดัการรับรู้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ภายใน IIT

14-17 ส.ค. 63

ตอบแบบวดัการรับรู้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
ภายนอก EIT

21-24 ส.ค. 63

ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)

ภายในวันที ่1-15 ก.ย. 63
ขอให้ทุก ร.ร. ดาํเนินการ                     

ให้ทนักรอบระยะเวลา                 
ที ่สพฐ. กาํหนด



2. การดาํเนินกจิกรรมบริษัทสร้างการดี
* ความเป็นมา
* แนวทางการด าเนินกิจกรรม
* การรายงานผล



ความเป็นมา
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหน่ึงในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
* เพื่อป้องกนั ปลูกฝังนกัเรียนให้ตระหนกั รู้ เขา้ใจ คิดอยา่งมีเหตุผลเป็นคนเก่งเรียนรู้ 

เป็นคนดีซ่ือตรง มีกริยามารยาท รู้จกัการท ามาหากินสร้างชีวติใหรุ่้งเรืองข้ึนได ้
* ซึมซับคุณค่าแห่งการท าความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทย
* ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้มีจิตส านึกของการมีคุณธรรม                       

ไม่มุ่งหวงัแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงจะส่งผลให้เยาวชนท่ีผ่านกระบวนการ เป็นนักเรียนท่ีมี
คุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชาติ บา้นเมืองและมีความรักชาติในทางท่ีถูก

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ไม่ไดจ้ดัแค่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงคนรอบขา้ง
ของนักเรียน เพราะเม่ือนักเรียนกลบับา้นพร้อมค าสอนและแนวปฏิบัติท่ีดี นักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดใหค้นในบา้นไดรั้บรู้ และน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้



แนวทางการดาํเนินกจิกรรม
1. โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรรับผดิชอบการดําเนินกจิกรรมบริษัทสร้างการดี ไดแ้ก่

- คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
- คณะกรรมการอ านวยการ
- คณะกรรมการกลัน่กรอง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการจดัท าระเบียบและขอ้ตกลง

2) คณะกรรมการอาํนวยการ จดัท าแผนด าเนินการ ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้าง
การดีแก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
3) กาํหนดวนั เวลาและรับสมคัรนกัเรียนท่ีประสงคจ์ะด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี
4) จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดีใหแ้ก่นกัเรียน
5) หุ้นส่วนดาํเนินการเลือกคณะกรรมการ ตามโครงสร้างท่ีก าหนด น าเสนอสถานศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
6) สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแบบตารางวิเคราะห์                           
เพื่อการตดัสินใจเลือกกิจกรรม (แบบ สก.01)



7) คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการ ตามแบบฟอร์มรายละเอยีดโครงการ (แบบ สก.02)
8) ครูทีป่รึกษานํา โครงการที่ผ่านความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการกลัน่กรอง
9) คณะกรรมการกลัน่กรองแจ้งมติผลการพจิารณาเพ่ือให้ผู้อาํนวยการโรงเรียนอนุมัติ
10) โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม เพ่ือให้ความยนิยอม                      
ตามแบบหนังสือแจ้งผู้ปกครอง (แบบ สก.03)
11) นักเรียนดําเนินการยืมเงิน ตามแบบสัญญายืมเงนิ(แบบ สก.๐๔)
12) นักเรียนดําเนินงานตามโครงการตามแบบทีก่าํหนด
13) คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ดาํเนินการติดตามตรวจสอบ
14) ประชุมใหญ่สามัญประจําปี เพ่ือสรุปงบดุลการดาํ เนินงานในรอบปี
15) จัดทํารายงานผลการดาํเนินกจิกรรม บริษัทสร้างการดี



การรายงานผล

* การรายงานในภาคเรียนที่ 1 ภายในวนัที่ 31 ตุลาคม
* การรายงานในภาคเรียนที่ 2 ภายใน วนัที่ 30 เมษายน

(รายงาน 5 บท)



ขอบคุณค่ะ


