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ชื่อโครงการ
แผนงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป$นธรรม
นายสุรศักดิ์ วรรณศิลป*, นางพิสมัย ดอนสมจิตร,
นางลักษณพรรณ ศรีวงศ,แสง, นางมะลีจันทร, ภูถมทอง,
นางกนกวรรณ พันธ,ไสว และคณะ
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2
สนองมาตรฐานดาน
ขอ 5,6
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล
ยาเสพติดเป$นป8ญหาสําคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป$นนโยบายที่ตองเร?งดําเนินการแกไขอย?างจริงจัง
เพราะป8ญหายาเสพติดมีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยไดทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส?งผล
กระทบต?อการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการเมืองและการความ
มั่นคงของประเทศ
โรคเอดส,เป$นโรคติดต?อที่รายแรงซึ่งกําลังระบาดอย?างรวดเร็วในทุกจังหวัดของประเทศไทย เป$น
อีกป8ญหาหนึ่งที่รัฐบาลตองเร?งดําเนินการแกไข เนื่องจากป8จจุบันมีผูติดเชื้อหลายแสนคน โดยเฉพาะกลุ?ม
เยาวชน ก?อใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรที่มีค?าต?อการพัฒนาประเทศเป$นอย?างยิ่ง นอกจากนี้ยังพบป8ญหา
กลุ?มเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม?พึงประสงค, ดื่มสุรา เที่ยวกลางคืน เล?นการพนัน ทะเลาะวิวาท ติดเกม
สื่อลามกอนาจาร นิยมวัตถุและใชจ?ายฟุGมเฟHอยเกินฐานะ
โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย จึงไดจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดขึ้น เพื่อให
ความรู ใหคําปรึกษา จัดระบบดูแลใหนักเรียนไดช?วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป$นการปลูกฝ8งค?านิยม
ที่ถูกตองแก?นักเรียน เพื่อใหเติบโตเป$นเยาวชนที่มีความรูควบคู?คุณธรรม ไม?ฝ8กใฝGอบายมุข และที่สําคัญ
ไม?สรางป8ญหาใหกับสังคม สามารถดํารงตนอยู?ในสังคมไดอย?างมีความสุข เป$นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถ
พัฒนาประเทศใหเจริญรุ?งเรืองต?อไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนที่มีป8ญหา ไดรับคําปรึกษาแนะนําที่ถูกตองเหมาะสม ในการปLองกันและแกไข
ป8ญหายาเสพติด โรคเอดส, อบายมุข และป8ญหาอุบัติภัยจากนักเรียนที่เป$นแกนนํา และครูที่ปรึกษา
2.2 จัดใหมีหองเรียนสีขาวทุกชั้น ทุกหองเรียน
2.3 ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ร?วมมือประกาศเจตนารมณ,ร?วมกันในการเสริมสราง
คุณธรรมนําความรูและทําความดี
3. เป,าหมาย
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3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย รอยละ 90 ไดรับคําปรึกษาแนะนําที่ถูกตอง
จากครูที่ปรึกษา และนักเรียนแกนนําในการปLองกันแกไขป8ญหายาเสพติด โรคเอดส, อบายมุข และอุบัติภัย
3.1.2 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย จัดใหมีหองเรียนสีขาวทุกชั้น ทุกหองเรียน
3.1.3 ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน รอยละ 90 ร?วมมือประกาศเจตนารมณ,
ร?วมกันในการเสริมสรางคุณธรรม นําความรู และทําความดี
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย รอยละ 90 ไดรับคําปรึกษาแนะนําที่ถูกตอง
จากครูที่ปรึกษา และนักเรียนแกนนําในการปLองกันแกไขป8ญหายาเสพติด โรคเอดส, อบายมุข และอุบัติภัย
อย?างถูกตองเหมาะสม
3. 2.2 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีหองเรียนสีขาวทุกสายชั้น ทุกหองเรียน
3. 2.3 ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน รอยละ 90 ใหความร?วมมือในการประกาศ
เจตนารมณ,ร?วมกัน ในการเสริมสรางคุณธรรม นําความรู และทําความดีมากขึ้น
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหว?างวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2556 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ,
จังหวัดกาฬสินธุ, มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.2 แต?งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.3 จัดประชุมชี้แจง
4.4 วางแผน ประสานงาน สถานที่ ผูปกครอง บุคคลและหน?วยงานที่เกี่ยวของ
4.5 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ, กําหนดการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4.6 ดําเนินการตามกําหนดการ
4.7 สรุป ประเมินผล และรายงาน
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 25,000 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ?ายดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
25,000
5.2 เงินสนับสนุนค?าใชจ?ายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา
-

บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมและรายละเอียดค?าใชจ?ายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจ?าย
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
1,000
-

1 กิจกรรม MOU
แหล?งเรียนรูอุทยานการศึกษา
2
5,000
ปLองกันยาเสพติด
3 กิจกรรมหองเรียนสีขาว
7,000
กิจกรรมพื้นที่ลานกีฬาตาน
5,000
4
ยาเสพติด
5 กิจกรรมเวทีตานยาเสพติด
2,000
กิจกรรมสรางสรรค,
-ศิลปะ ดนตรี กีฬา
5,000
6
-กิจกรรมชุมนุม
-กิจกรรมบานคุณธรรม
รวมทั้งสิ้น
25,000
(รายละเอียดใชจ?ายงบประมาณ ถัวจ?ายทุกรายการตามจ?ายจริง)
6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบ?งชี้ความสําเร็จ
1. นักเรียนรอยละ 90 ไดรับคําแนะนําการปLองกันและ
แกไขป8ญหา ยาเสพติด โรคเอดส, อบายมุข และป8ญหา
อุบัติภัย อย?างถูกตองเหมาะสม
2. นักเรียนรอยละ 90 ปลอดจากยาเสพติด โรคเอดส,
อบายมุข และอุบัติภัย
3. โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีหองเรียนสีขาวทุกสาย
ชั้นทุกหองเรียน
4. ผูบริหารครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ร?วมกัน
ประกาศเจตนารมต?อตานยาเสพติด

ระยะเวลาดําเนินการ

หมายเหตุ

-

16 พฤษภาคม 2556
31 มีนาคม 2557

-

เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบสอบถาม
3. แบบประกาศความร?วมมือ
(MOU)
4. แบบสํารวจหองเรียน

วิธีวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
2. การสอบถาม
3. การทํา MOU
4. การสํารวจหองเรียน

7. ผลที่คาดว8าจะไดรับ
7.1 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย รอยละ 90 ไดรับคําปรึกษาแนะนําที่ถูกตองจากครูที่
ปรึกษา และนักเรียนแกนนําในการปLองกันแกไขป8ญหายาเสพติด โรคเอดส, อบายมุข และอุบัติภัยอย?าง
ถูกตองเหมาะสม
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7.2 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีหองเรียนสีขาวที่มีคุณภาพดีทุกสายชั้น ทุกหองเรียน
7.3 ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน รอยละ 90 ใหความร?วมมือในการประกาศเจตนารมณ,
ร?วมกันในการเสริมสรางคุณธรรม นําความรู และทําความดีมากขึ้น
.........................................................................................................

(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเห็นชอบโครงการ
(นายสุรศักดิ์ วรรณศิลป*)
(นางสุธิดา ศรีโสภา)
ตําแหน?ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย
ตําแหน?ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายนคร ไผ?พูล)
ตําแหน?ง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ, โลหะมาศ)
ตําแหน?ง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย

