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ช่ือโครงการ   สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
แผนงบประมาณ   สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป$นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นายสุรศักด์ิ วรรณศิลป*, นางพิสมัย  ดอนสมจิตร,  

นางลักษณพรรณ  ศรีวงศ,แสง, นางมะลีจันทร, ภูถมทอง,  
นางกนกวรรณ  พันธ,ไสว และคณะ 

สนองกลยุทธ� สพฐ.                 ข�อท่ี  2  
สนองมาตรฐานด�าน  ข�อ 5,6  
ระยะเวลาดําเนินการ       16  พฤษภาคม  2556 – 31  มีนาคม  2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ยาเสพติดเป$นป8ญหาสําคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป$นนโยบายท่ีต�องเร?งดําเนินการแก�ไขอย?างจริงจัง 
เพราะป8ญหายาเสพติดมีการระบาดในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยได�ทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ  ส?งผล
กระทบต?อการพัฒนาประเทศท้ังด�านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล�อม  รวมท้ังด�านการเมืองและการความ
ม่ันคงของประเทศ 
 โรคเอดส,เป$นโรคติดต?อท่ีร�ายแรงซ่ึงกําลังระบาดอย?างรวดเร็วในทุกจังหวัดของประเทศไทย  เป$น
อีกป8ญหาหนึ่งท่ีรัฐบาลต�องเร?งดําเนินการแก�ไข  เนื่องจากป8จจุบันมีผู�ติดเชื้อหลายแสนคน  โดยเฉพาะกลุ?ม
เยาวชน  ก?อให�เกิดการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค?าต?อการพัฒนาประเทศเป$นอย?างยิ่ง  นอกจากนี้ยังพบป8ญหา
กลุ?มเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมไม?พึงประสงค,  ด่ืมสุรา  เท่ียวกลางคืน  เล?นการพนัน  ทะเลาะวิวาท  ติดเกม  
สื่อลามกอนาจาร  นิยมวัตถุและใช�จ?ายฟุGมเฟHอยเกินฐานะ  
 โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  จึงได�จัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดข้ึน  เพ่ือให�
ความรู�  ให�คําปรึกษา  จัดระบบดูแลให�นักเรียนได�ช?วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ตลอดจนเป$นการปลูกฝ8งค?านิยม
ท่ีถูกต�องแก?นักเรียน  เพ่ือให�เติบโตเป$นเยาวชนท่ีมีความรู�ควบคู?คุณธรรม  ไม?ฝ8กใฝGอบายมุข  และท่ีสําคัญ
ไม?สร�างป8ญหาให�กับสังคม  สามารถดํารงตนอยู?ในสังคมได�อย?างมีความสุข  เป$นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสามารถ
พัฒนาประเทศให�เจริญรุ?งเรืองต?อไป 
 

2.  วัตถุประสงค� 
2.1  เพ่ือให�นักเรียนท่ีมีป8ญหา  ได�รับคําปรึกษาแนะนําท่ีถูกต�องเหมาะสม  ในการปLองกันและแก�ไข

ป8ญหายาเสพติด  โรคเอดส,  อบายมุข  และป8ญหาอุบัติภัยจากนักเรียนท่ีเป$นแกนนํา และครูท่ีปรึกษา 
2.2  จัดให�มีห�องเรียนสีขาวทุกชั้น  ทุกห�องเรียน  
2.3  ครู  นักเรียน  ผู�ปกครอง  และชุมชน  ร?วมมือประกาศเจตนารมณ,ร?วมกันในการเสริมสร�าง

คุณธรรมนําความรู�และทําความดี  
 

3.  เป,าหมาย 



233 
 
        3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  ร�อยละ 90  ได�รับคําปรึกษาแนะนําท่ีถูกต�อง 
จากครูท่ีปรึกษา  และนักเรียนแกนนําในการปLองกันแก�ไขป8ญหายาเสพติด  โรคเอดส, อบายมุข  และอุบัติภัย 

3.1.2  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  จัดให�มีห�องเรียนสีขาวทุกชั้น  ทุกห�องเรียน   
3.1.3  ครู  นักเรียน  ผู�ปกครอง  และชุมชน ร�อยละ 90  ร?วมมือประกาศเจตนารมณ, 

ร?วมกันในการเสริมสร�างคุณธรรม  นําความรู�  และทําความดี 
       3.2  เชิงคุณภาพ  

3.2.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย ร�อยละ 90  ได�รับคําปรึกษาแนะนําท่ีถูกต�อง 
จากครูท่ีปรึกษา  และนักเรียนแกนนําในการปLองกันแก�ไขป8ญหายาเสพติด  โรคเอดส, อบายมุข  และอุบัติภัย
อย?างถูกต�องเหมาะสม 

3. 2.2  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  มีห�องเรียนสีขาวทุกสายชั้น  ทุกห�องเรียน 
3. 2.3  ครู  นักเรียน  ผู�ปกครอง  และชุมชน ร�อยละ 90  ให�ความร?วมมือในการประกาศ 

เจตนารมณ,ร?วมกัน  ในการเสริมสร�างคุณธรรม  นําความรู�  และทําความดีมากข้ึน 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
   โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว?างวันท่ี  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 
2556  ถึง  วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ, 
จังหวัดกาฬสินธุ,   มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

4.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
              4.2  แต?งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
              4.3  จัดประชุมชี้แจง 
              4.4  วางแผน   ประสานงาน  สถานท่ี  ผู�ปกครอง  บุคคลและหน?วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
              4.5  จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ,  กําหนดการ  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
              4.6  ดําเนินการตามกําหนดการ 
              4.7  สรุป  ประเมินผล  และรายงาน 
 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  25,000  บาท)  
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ?ายดังนี้ 

    5.1  เงินอุดหนุนรายหัว    25,000   บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค?าใช�จ?ายจัดการศึกษา      -       บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา                      -              บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดค?าใช�จ?ายงบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ?าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรม  MOU - 1,000 - 

16 พฤษภาคม 2556 
- 

31 มีนาคม 2557 
 

 

2 
แหล?งเรียนรู�อุทยานการศึกษา
ปLองกันยาเสพติด 

- 5,000 - 

3 กิจกรรมห�องเรียนสีขาว - 7,000 - 

4 
กิจกรรมพ้ืนท่ีลานกีฬาต�าน 
ยาเสพติด 

- 5,000 - 

5 กิจกรรมเวทีต�านยาเสพติด - 2,000 - 

6 

กิจกรรมสร�างสรรค, 
-ศิลปะ ดนตรี  กีฬา 
-กิจกรรมชุมนุม  
-กิจกรรมบ�านคุณธรรม 

- 5,000 - 

รวมท้ังส้ิน - 25,000 - 
(รายละเอียดใช�จ?ายงบประมาณ  ถัวจ?ายทุกรายการตามจ?ายจริง)  
 

6.  การวัดผลและการประเมินผล      
ตัวบ?งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนร�อยละ 90 ได�รับคําแนะนําการปLองกันและ
แก�ไขป8ญหา ยาเสพติด โรคเอดส, อบายมุข และป8ญหา
อุบัติภัย อย?างถูกต�องเหมาะสม  
2. นักเรียนร�อยละ 90 ปลอดจากยาเสพติด โรคเอดส, 
อบายมุข และอุบัติภัย 
3. โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย มีห�องเรียนสีขาวทุกสาย
ชั้นทุกห�องเรียน  
4. ผู�บริหารครู นักเรียน ผู�ปกครอง และชุมชน ร?วมกัน
ประกาศเจตนารมต?อต�านยาเสพติด  

1.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบประกาศความร?วมมือ 
(MOU) 
4. แบบสํารวจห�องเรียน 
 
 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 
3. การทํา MOU 
4. การสํารวจห�องเรียน 
 

 

7.  ผลท่ีคาดว8าจะได�รับ 
            7.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  ร�อยละ 90  ได�รับคําปรึกษาแนะนําท่ีถูกต�องจากครูท่ี 
ปรึกษา  และนักเรียนแกนนําในการปLองกันแก�ไขป8ญหายาเสพติด  โรคเอดส,  อบายมุข  และอุบัติภัยอย?าง
ถูกต�องเหมาะสม 
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7.2  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  มีห�องเรียนสีขาวท่ีมีคุณภาพดีทุกสายชั้น  ทุกห�องเรียน 
7.3  ครู  นักเรียน  ผู�ปกครอง  และชุมชน ร�อยละ 90  ให�ความร?วมมือในการประกาศเจตนารมณ,

ร?วมกันในการเสริมสร�างคุณธรรม  นําความรู�  และทําความดีมากข้ึน 
......................................................................................................... 

 
 

(ลงชื่อ)                  ผู�เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)            ผู�เห็นชอบโครงการ 
                 (นายสุรศักด์ิ  วรรณศิลป*)                               (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
  ตําแหน?ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย        ตําแหน?ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย  
 
 
                                       (ลงชื่อ)                              ผู�เห็นชอบโครงการ     
                                                        (นายนคร  ไผ?พูล) 
                                 ตําแหน?ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย 
 
                                      (ลงชื่อ)                                  ผู�อนุมัติโครงการ 
                                         (นายพีรพงษ,  โลหะมาศ) 
                                      ตําแหน?ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ,พิทยาสัย 
 
 
 
 
 
 


