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ชื่อโครงการ   สถานศึกษาสีขาว ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข 
แผนงาน              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายสมร  สุดชารี, นางพิสมัย  ดอนสมจิตร, นางรัตติกูล ภูมาตนา   

และคณะ  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ที่ ๑ ข้อ ๑, ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มฐ. ๑, 3 
ระยะเวลาดำเนินการ  16  พฤษภาคม  ๒๕๖2 -  31  มีนาคม  ๒๕๖3 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.  หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัย
เสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  รู้จักวิธี
ปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและ  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติด
และอบายมุข  ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย ๕  มาตรการ ได้แก่  
มาตรการป้องกัน  มาตรการค้นหา  มาตรการรักษา  มาตรการเฝ้าระวัง  มาตรการบริหารจัดการ โดยมี  4  
กลยุทธ์  คือ  ยุทธศาสตร์  แผนงาน  ระบบข้อมูล  และเครือข่าย  และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก 
เป็นแนวทางการดำเนินงาน 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข  
ขึ้น  เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องแก่นักเรียน ให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  ไม่
ฝักใฝ่อบายมุข และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป  
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือป้องกัน  ให้ความรู้  คำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติด  โรคเอดส์  อบายมุข  และปัญหาอุบัติภัย 

๒.๒  จัดให้ทุกห้องเรียน  เป็นห้องเรียนสีขาวตามมาตรฐานทุกชั้น  
๒.๓  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการเสริมสร้าง

คุณธรรมนำความรู้และทำความดี  
 
๓.  เป้าหมาย 
        ๓.๑  เชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จำนวน  1,934  คน ได้รับคำปรึกษาแนะนำ
ที่ถูกต้องจากครูที่ปรึกษา  ครูประจำชั้น  ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  อบายมุข และ
อุบัติภัย 

๓.๑.๒  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีห้องเรียนสีขาวตามมาตรฐานทุกห้องเรียน  
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๓.๒  เชิงคุณภาพ  
  ๓.๒.๑  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ได้รับคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้องจาก                  

ครูที่ปรึกษา  ครูประจำชั้น  และนักเรียนแกนนำในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์  อบายมุข
และอุบัติภัย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๓.๒.๒  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมีห้องเรียนสีขาวตามมาตรฐานทุกห้องเรียน 
๓.๒.๓  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำทางศาสนาในชุมชน                    

ร้อยละ ๙๐ ร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการเสริมสร้างคุณธรรม นำความรู้  ทำความดี  และให้
การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 
๔.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒  ถึง            
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 

๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๔.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมชี้แจง 
๔.๓  วางแผน  ประสานงาน  สถานที่  ผู้ปกครอง  บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔.๔  จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์  กำหนดการ  และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
๔.๕  ดำเนินการตามกำหนดการ/สรุป  ประเมินผล  และรายงาน 

 
๕. งบประมาณ (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  10,๐๐๐ บาท)  

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่ายดังนี้ 
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว         10,000         บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา            -              บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา    -     บาท 
   

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑ สถานศึกษาสีขาว 
- ค่าป้ายไวนิล  เดินรณรงค์
ต่อต้านสิ่งเสพติด   
- ค่ากระดาษปกจัดทำเอกสาร 
เกียรติบัตร จดหมายข่าว  
120 บาท × 5 ห่อ 

 
- 
 
- 

 
1,000 

 
600 

 
- 
 
- 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖2 
- 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 

 

2 ครู ตำรวจ D.A.R.E/ MOU 
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง ครู
และวิทยากร 
(30 คน x 15 บาท x 1 มื้อ x 
1 วนั)       

 
- 
- 

 
1,000 

 
 

450 
 

 
- 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

3 แหล่งเรียนรู้อุทยานการศึกษา 
ต้านยาเสพติด 
-ค่ากระดาษ จัดทำเอกสาร สื่อ 
ป้ายนิเทศ 

- 

 
 

19,10 
 

- 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖2 

- 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 

 

4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
-ค่ากระดาษ จัดทำเอกสาร 120 
x 10 ห่อ 
- ค่าแฟ้มเอกสาร 80 บาท x48 

 
- 
 
- 

 
1,200 

 
3,840 

 
- 
 
- 

รวมทั้งสิ้น - 10,000 -   
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง)  
 
๖.  การวัดผลและการประเมินผล      

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
๑. นักเรียนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ ปลอด
จากโรคเอดส์ อบายมุข และปัญหาอุบัติภัย  
2. นักเรียนแกนนำ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
3. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด  

๑.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
๒.  แบบสอบถาม 
๓.  แบบประกาศความ
ร่วมมือ (MOU) 
๔.  แบบสำรวจห้องเรียน 

๑.  การสังเกต 
๒.  การสอบถาม 
๓.  การทำ MOU 
๔.  ผลการสำรวจ 
 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            ๗.๑  นักเรียนโรงเรยีนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ ๙๐  ได้รับคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้องจาก             
ครูที่ปรึกษา  ครูประจำชั้น  และนักเรียนแกนนำ  สามารถป้องกันปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  อบายมุข              
และอุบัติภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ๗.2  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ร้อยละ ๙๐  ให้ความร่วมมือในการประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกัน  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  นำความรู้  และทำความดีมากข้ึน 

................................................................. 
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(ลงชื่อ)          ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายสมร  สุดชารี)                                          (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
                            
 

     (ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ     
                                              (นายอภิเดช  แจ่มพงษ์) 
                                    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

                                       (ลงชื่อ)                               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
                                       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 


