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วันท่ี  ๖  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ใบสมัครขอรับการประเมินผลการดำเนินงาน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ประเภทดีเดน ระดับเงิน  ประเภทดีเดน ระดับทอง  ประเภทดีเดน ระดับเพชร 
คำช้ีแจง   ใหผูเสนอผลงานกรอกขอมูล ดังนี้ 
๑. ช่ือสถานศึกษา   โรงเรียนอุทัย   สังกดั สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  .    
สถานท่ีต้ัง เลขท่ี   1    หมูท่ี  1   ถนน....-.... ตำบล   อุทัย    อำเภอ/เขต อุทัย    
จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา      โทรศัพท ..๐-๓๕๓๕-๖๕๐๘......โทรสาร...-.....รหัสไปรษณีย  ๑๓๒1๐                                    
E-mail:.  Ut2108.2501@gmail.com............... 

๒. ช่ือ-นามสกุล (ผูบริหารสถานศึกษา)  นายภาณุวัฒน  เขียวนาค                                                   . 
    ระยะเวลาของปการศึกษาท่ีดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    ต้ังแตวันท่ี ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 รวมระยะเวลา  ๑ ป  
    โทรศัพทมือถือ   081-948-4213    E-mail: panuwas@gmail.com.........................................  
 
๓. ช่ือ-นามสกุล (ครูผูรับผิดชอบโครงการ)   นายชลพงษ  ทองอุดม                                           . 
    ระยะเวลาของปการศึกษาท่ีดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ 
    ต้ังแตวันท่ี ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖1 ถึง วันท่ี ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖2 รวมระยะเวลา ๑ ป .  
    โทรศัพทมือถือ  0๙๔- ๙๒๗ - ๒๖๙๙  E-mail:  Chonlapong11@gmail.com                       . 
4. สถานศึกษา ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ของปการศึกษา 
   ปการศึกษา 2560  ประเภทผลงานดีเดน ระดับเงิน 
   ปการศึกษา 2561  ประเภทผลงานดีเดน ระดับเงิน 
   ปการศึกษา 2561  ประเภทผลงานดีเดน ระดับทอง 
5. ขอสมัครรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเดน
ระดับเงิน 
                ขอรับรองวาขอมูลท้ังหมดเปนความจริง 

 
 

 
(ลงช่ือ)                     ผูสมัคร 

(นายภาณุวัฒน  เขียวนาค) 
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนอุทัย 

ผูอำนวยการสถานศึกษา 
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บทที่ ๑ บทนำ ขอมูลสถานศึกษา 

1. ขอมูลท่ัวไป 
      ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนอุทัย 

ต้ังอยูท่ี   หมู 1  ตำบลอุทัย  อำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   รหัสไปรษณีย 13210  
โทรศัพท  0–3535-6508     โทรสาร   0–3535-6241      
Website :  www.uthaischool.ac.th 
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

     เปดสอนต้ังแตระดับ  มัธยมศึกษาตอนตน( ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 )    
                                ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย( ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 )  

มีพื้นท่ีบริการ    
จำนวนประชากรในเขตพื้นท่ีบริการ   ประชากร 88,523   คน ( 7 ตำบล ) คือ ตำบลอุทัย  

ตำบลธนู  ตำบลคานหาม  ตำบลบานหีบ  ตำบลขาวเมา  ตำบลบานชาง  และตำบลเสนา จำนวน 
ครัวเรือน  7,264  ครัวเรือน  68 หมูบาน บริเวณใกลเคียงรอบโรงเรียนไดแก  ท่ีวาการอำเภออุทัย
สถานีตำรวจภูธรอำเภออุทัย  เทศบาลตำบลอุทัย  และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  อาชีพหลักของ
ชุมชนคือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รองลงมาเปนคาขายและรับจาง  เนื่องจากพื้นท่ีสวนใหญราบ
ลุม ทำนาเปนอาชีพหลัก  ประชากรสวนใหญ  รอยละ 99  นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไปคือ เสนทางเดินทัพพระเจาตากสิน  อนุสรณสถานวัด
พรานนก  วัดสะแก   

ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
 โรงเรียนอุทัย เปนโรงเรียนสหศึกษา เปดทำการสอนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
เปน โรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังข้ึนตามประกาศการ
จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2501  จากความรวมมือของ
คณะกรรมการการศึกษาอำเภออุทัย  เจาอาวาสวัดโคกชางและพระครูสุขุมธรรมรส  รวมมือกับพอคา
ประชาชน  โดยมีนายประเสริฐ  บุญสม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนผู
ประสานงานใน  ครั้งแรกไดใชศาลาการเปรียญวัดโคกชางเปนสถานท่ีเรียนช่ัวคราว  โดยมีนายสำรอง  
แพทยรักษ   เปนครูใหญคนแรก  ตอมาป พ.ศ. 2517  ไดยายสถานศึกษามายังสถานท่ีปจจุบัน  โดยไดรับ
มอบท่ีดินในการปลูกสรางจากนายปล่ัง  นางเพ็ญศรี  อุนจันทร  ป พ.ศ.2528 ไดรับคัดเลือกเขาอยูใน
โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อชนบท (มพช.2 รุน3)  ป  พ.ศ.2546 เขารวมโครงการ “หนึ่งอำเภอ  
หนึ่งโรงเรียนในฝน”  โดยไดรับการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบ  ป พ.ศ. 2548  เขารวมโครงการ  
โรงเรียนวิถีพุทธ ป พ.ศ. 2556 ไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
บิหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำป  2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”  ตอมาป 
พ.ศ.2557 ผานการประเมินภายนอกรอบสาม  (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)   



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
         

3        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

โรงเรียนมีพื้นท่ีท้ังหมด  19 ไร   3  งาน 12  ตารางวา ต้ังอยู ท่ีหมู 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  หางจากท่ีวาการอำเภอประมาณ  500 เมตร  ปจจุบันมีนายภาณุวัฒน  เขียวนาค  
เปนผูอำนวยการโรงเรียน 

 
ขอมูลผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบ 

๑.๒.๑ ช่ือผูบริหารสถานศึกษา   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

นายภาณุวัฒน  เขียวนาค 
ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนอุทัย 
โทรศัพทมือถือ 081-948-4213 

 
๑.๒.๒ ครูผูรับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
                         
 

                                              
 
 
 
 
 
                      
                                นายชลพงษ  ทองอุดม 

                                        ตำแหนง ครูชำนาญการ  
                               กลุมบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนอุทัย 
                                      โทรศัพท ๐๙๔-๙๒๗-๒๖๙๙ 
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ตราประจำโรงเรียน 

 
 

          

          อักษรยอของโรงเรียน                 อ.ท. 
          

           สีประจำโรงเรยีน 
   
  

 
                                 ฟา - ขาว    

 

          ตนไมประจำโรงเรียน                  ตนตะแบก    
             
         
วิสัยทัศน คุณธรรมนาํความรู้            สู่วิถีพอเพียง 

             คู่เคียงความเป็นไทย          กา้วไกลเทคโนโลยี 

ปรัชญา   สุจริต  วจี  การใจ  ใฝการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดลอม  
คติพจน   สิขา  กาโม  ภวัน  โหติ  ผูใฝการศึกษา  เปนผูเจริญ 
เอกลักษณ  “สุนทรียภาพเดน” 
อัตลักษณ   “รักษความเปนไทย” 
อุดมการณของโรงเรียน 

๑. เปนลูกท่ีดีของพอ  แม 
๒. เปนศิษยท่ีดีของครู 
๓. เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
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แผนท่ีโรงเรียนอุทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  ระยะทางจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึงโรงเรียนอุทัย   ประมาณ  15 กิโลเมตร    

จากตัวอำเภออุทัย  ถึงโรงเรียนอุทัย  ประมาณ  500 เมตร 
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โครงสรางการบรหิารโรงเรยีน 
  โรงเรียนอุทัย แบงโครงสรางการบริหารเปน 5  กลุมบริหาร ไดแกกลุมบริหารวิชาการ  กลุม
บริหารงบประมาณ  กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมบริหารท่ัวไป และกลุมบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งผูบริหารยึด
หลักการบริหารตามกระบวนการ PDCA 

แผนภูมิการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนอุทัย  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 

กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 

 

กลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียน 

 

 

กลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

รองผู้อาํนวยการ 

 

รองผู้อาํนวยการ  

 

ผู้อาํนวยการโรงเรียนอุทัย 

 

 งานวางแผนงานวิชาการและ

จดัทาํระเบียบแนวปฏิบตัิงาน 

 งานพฒันาหลกัสตูร

สถานศึกษา งานจดัการเรียน

การสอนและพฒันาผูเ้รียน 

 งานทะเบียน วดัผล

ประเมนิผลการเทียบโอนผลการ

เรียนและงานรบันักเรียน 

 งานวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและงานนิเทศ

การศึกษา 

 งานพฒันาและส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู(้หอ้งสมดุ) 

 งานแนะแนว 

 งานพฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 

 งานพฒันาและใชส่ื้อ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 งานส่งเสริมวิชาการและ

การศึกษาพิเศษ 

 งานส่งเสริมการเรียนรูด้ว้ย

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 งานส่งเสริมการศึกษาสู่

ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 งานการใชเ้งิน

งบประมาณ 

 งานการเงนิและบญัชี 

 งานพสัดแุละ

สินทรพัย ์

 งานยานพาหนะ 

 งานแผนปฏิบตัิการ

และแผนพฒันา

คณุภาพการศึกษา 

 งานธนาคารโรงเรียน 

 งานควบคมุภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานวางแผน

อตัรากาํลงั 

 งานพิจารณาความดี

ความชอบ 

 งานจดัทาํระบบและ

จดัทาํทะเบียนประวติั 

 งานส่งเสริมมาตรฐาน

วิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 งานวินยัขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 งานสรา้งขวญัและ

กาํลงัใจ 

 

 งานวางแผนบริหาร

การศึกษาพฒันาองคก์ร

และมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน 

 งานธุรการ 

 งานดแูลอาคาร

สถานที่และ

สภาพแวดลอ้ม 

 งานประชาสมัพนัธ ์ 

 งานโภชนาการ รา้นคา้

และอาหาร 

 งานบริการสาธารณะ

และสมัพนัธช์ุมชน 

 งานอนามยั 

 งานชมรมศิษยเ์ก่า 

 งานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 งานสารสนเทศและสาํ

มะโนนกัเรียน 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 งานส่งเสริมระเบียบ

วินยันกัเรียน 

 งานส่งเสริมคณุธรรม  

   จริยธรรม 

 งานระบบดแูล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 งานส่งเสริมระบอบ 

   ประชาธิปไตย 

 งานป้องกันและ 

   แกไ้ขปัญหายาเสพ

ติด 

 งานสวสัดิภาพ

นกัเรียน 

 งานทศันศึกษา 
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3. ขอมูลนักเรียน 
 
 

(ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

ระดับช้ัน จำนวนหองเรียน 
จำนวนนักเรียน  (คน) 

เพศชาย  เพศหญิง  รวมท้ังหมด  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 5 114 87 205 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2 5 81 93 174 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 4 85 71 156 

รวม 13 280 251 531 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 3 70 52 122 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 3 36 67 103 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 3 32 69 101 

รวม 9 138 188 326 

รวมนักเรียนท้ังหมด 23 418 439 857 

 

4. ขอมูลครูและบุคลากร (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
4.1 ขาราชการ  จำนวน  43   คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนครูท่ีสอนตรงวิชาเอก        42    คน   คิดเปนรอยละ      97.67 
จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด       1        คน   คิดเปนรอยละ   2.32 
4.2  ครูอัตราจาง           จำนวน   3   คน 
4.3  ครูธุรการ    จำนวน    1    คน 
4.4  ลูกจางประจำ             จำนวน   1    คน 
4.5  ลูกจงช่ัวคราว  จำนวน   3    คน 
 

 

ตำแหนง จำนวน ชาย(คน) หญิง(คน) 
ผูอำนวยการโรงเรียน 1 1 - 
รองผูอำนวยการ 1 - 1 
ครูคศ. 3 17 6 11 
ครู คศ. 2 9 4 5 
ครูคศ.1 4 - 4 
ครูผูชวย 11 4 11 

รวม 43 15 32 

นักเรียน 
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นโยบายของโรงเรียนอุทัย 

ปรัชญาโรงเรียน  สุจริต  วจี กายใจ  ใฝ่การศึกษา  พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

 

วิสัยทัศน์          คุณธรรมนาํความรู้            สู่วิถีพอเพียง 

             คู่เคียงความเป็นไทย          กา้วไกลเทคโนโลยี 

พันธกิจ        

1.  จดัการศึกษาสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  มีความยืดหยุน่ดา้นเน้ือหา  สาระ  เวลา  และการจดัการ

เรียนการสอนโดยเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั 

2. จดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ให้แก่นกัเรียนและชุมชน 

3. ระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพ่ือพฒันาการศึกษาของโรงเรียน  นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาใชใ้น

การจดัการเรียนการสอน 

4. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย 

5. สาํรวจ  จดัจา้ง  พฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ให้มีบรรยากาศทางการเรียนรู้                

  ที่เหมาะสม  เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

6. จดักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน 

7. พฒันาบุคลากรทางการศึกษาให้เต็มศกัยภาพ 

8. จดัให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา  เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

 

เอกลักษณ์  “ สุนทรียภาพเด่น” 

 

อัตลักษณ์   “รักษค์วามเป็นไทย” 
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสํานึกในความเป็นชาติไทย ความรักและภาคภูมใิจความเป็นอยุธยา และ    

                   วิถีชีวิต  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

มาตรการที่ 1  ความสาํนึกในความเป็นชาติไทย ความรักและภูมิใจในความเป็นอยธุยา และวิถีชีวิตตามหลกั  

                      เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย( Democracy) 

มาตรการที่ 2  ผูบ้ริการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มคีวามรู้ ความเขา้ใจ สามารถจดัการเรียนการ 

                      สอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการที่ 3  พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้ไดม้าตรฐาน (Drug – Free) 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

  1. นกัเรียนร้อยละ 80  ผ่านการประเมินคุณธรรม มีสาํนึกในความเป็นชาติไทย รักและภูมิใจในความ

เป็นอยธุยา สามารถปฏิบติัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย 

  2.  ผูบ้ริการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100  มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถจดัการเรียน

การสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

  3.  มีการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้ไดม้าตรฐาน 

  4.  จดักิจกรรมและการเรียนการสอน เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  ความสาํนึกในความเป็นชาติไทย วิถี

ประชาธิปไตยตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้เร่ืองประวติัศาสตร์ชาติไทย  

 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน  ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถงึ 

มาตรการที่ 1  รับนกัเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบั ช่วงชั้นที่ 2  ในเขตพ้ืนที่บริการไดเ้ขา้เรียนทุกคน 

มาตรการที่ 2  ส่งเสริมนกัเรียนที่จบการศึกษาภาคบงัคบั ช่วงชั้นที่ 3  ไดศึ้กษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย 

มาตรการที่ 3  ส่งเสริมนกัเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดศึ้กษาต่อระดบัอุดมศึกษาหรือประกอบอาชีพ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

  1.  นกัเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบั  ช่วงชั้นที่ 2  ในเขตพ้ืนที่บริการอยา่งนอ้ยร้อยละ 95 เขา้ศึกษาต่อ

ในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนอุทยั 

  2.  นกัเรียนที่จบการศึกษาภาคบงัคบั ช่วงชั้นที่ 2 ไดเ้ขา้เรียนในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 3  

หรือสถาบนัการศึกษาอื่นทั้งสายสามญัและสายอาชีพ ร้อยละ 90 

  3.  นกัเรียนที่จบการศึกษาภาคขั้นพ้ืนฐาน ไดเ้ขา้เรียนต่อในระดบัชั้นอุดมศึกษา หรือประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 100       



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
         

10        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการจัดการศึกษา  

มาตรการที่ 1  พฒันามาตรฐานคุณภาพภายนอก 

มาตรการที่ 2  ห้องสมุดที่มีหนงัสือดี บรรยากาศดี  ส่งเสริมการอ่าน และมีบรรณารักษดี์ 

มาตรการที่ 3  พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศให้ถูกตอ้ง ทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั 

มาตรการที่ 4  พฒันาเทคนิควิธีการสอนของครูทกุกลุ่มสาระ 

มาตรการที่ 5  ใชก้ระบวนการวิจยัในการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

  1.  ไดรั้บรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง พฒันาต่อยอดสู่ระดบัดี และดีมาก 

  2.  โรงเรียนเป็นตน้แบบศูนยก์ารพฒันาการเรียนรู้ในพ้ืนท่ี 

 3.  จดัระบบ ขอ้มูลสารสนเทศ ให้มีความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และทนัสมยั และการวางแผน

ยทุธศาสตร์ในการพฒันา แกปั้ญหาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

   4.  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น 

  5.  ครูร้อยละ 80  ใชก้ระบวนการวิจยัในการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

 

กลยุทธ์ที่ 4  เร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสารเพือ่การเรียนรู้และการ       

                   บริหารจัดการ  

มาตรการที่ 1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการเรียน

การสอนในการบริหารจดัการในสถานศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

  1.  นกัเรียนร้อยละ 80  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 40  สามารถเขียนโปรแกรมและออกแบบเวบ็เพจได ้

  2.  ใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร และใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  

มาตรการที่ 1  ยกระดบัผูน้าํการเปลี่ยนแปลงให้เขม้แข็ง สามารถบริหารจดัการ ตามแนวทางการกระจาย

อาํนาจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 2  การมีส่วนร่วมขององคค์ณะบุคคล ผูป้กครอง ชุมชน ภาคเอกชน ทอ้งถิ่นในการส่งเสริม

สนบัสนุนการจดัการศึกษา 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

  1.  ผูน้าํการเปลี่ยนแปลงผ่านการประเมินโรงเรียนที่มีการบริหารจดัการแบบ SBM และสามารถเป็น

พ่ีเลี้ยงสนบัสนุนโรงเรียนอื่น ๆ ในการพฒันาคุณภาพ 

  2.  สถานศึกษามีความสะอาดและมีภูมิทศัน์ที่สวยงาม 

 

การดําเนนิงานตามกลยทุธ์ของสถานศึกษา 

โครงการของกลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสํานึกในความเป็นชาติไทย ความรักและภาคภมูิใจความ

เป็นอยธุยา และ   วิถีชีวิต  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง    

1.  โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 

2.  โครงการส่งเสริมและพฒันาฝ่ายบริหารกิจการนกัเรียน 

3.  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โครงการของกลยุทธ์ที่ 2  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน  ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง

ทั่วถึง 

1.  โครงการพฒันาห้องสมุดเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน 

2.  โครงการพฒันางานพสัดุและสินทรัพย ์

3.  โครงการพฒันาประสิทธิภาพฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

4.  โครงการค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน 

5.  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์อาคารสาํนกังาน อาคารเรียน ห้องเรียน 

6.  โครงการพฒันางานบุคลากร 

 

โครงการของกลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการจัดการศึกษา  

1.  โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.  โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย 

3.  โครงการพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

4.  โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

5.  โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

6.  โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

7.  โครงการพฒันาการเรียนการสอนการงานพ้ืนฐานอาชีพ (งานคหกรรม และงานธุรกิจ) 
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โครงการของกลยุทธ์ที่ 4  เร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสารเพือ่การเรียนรู้

และการบริหารจัดการ 

1.  โครงการพฒันาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และการออกแบบเทคโนโลยี 

2.  โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงการของกลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการจัด

การศึกษา  

1.  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2.  โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

3.  พฒันาระบบประชาสัมพนัธ์ 
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บทที่ ๒ 
สถานการณปญหายาเสพติด 

ดวยสถานการณปญหายาเสพติดของประเทศในปจจุบันจัดไดวาอยูในข้ันวิกฤต โดยสถานการณ  
การแพรระบาดของยาเสพติดไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางรวดเร็ว เพราะมีการผลิตยาเสพติดท้ังภายในประเทศ 
และมีการลักลอบนำเขามาจากตางประเทศมากมายหลายชนิด เชน  กัญชา  ยาบา  สารผสมเครื่องด่ืม  เปน
ตน ถึงแมเจาหนาท่ีจะไดปราบปรามจับกุมการคายาเสพติดอยางเขมงวดและจริงจัง แตก็ไมทำใหการแพร
ระบาดของยาเสพติดลดลงเลยแตกลับทำใหผูผลิตไดพัฒนายาเสพติดใหออกฤทธิ์ไดแรงข้ึนและการตรวจพบ
สารเสพติดในตัวผูเสพไดยากข้ึน ทำใหเจาหนาท่ีจับกุมไดยากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ในการดำเนินการปราบปราม
ยาเสพติดยังมีเจาหนาท่ีของรัฐจำนวนไมนอยเขาไปมีผลประโยชนและมีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพติดเสีย
เอง ทำใหการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไมสัมฤทธิ์ผล 
 จากสภาพปญหาดังกลาว ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอความเจริญกาวหนาของประเทศเปนอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีนับจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ซึ่งจากสถิติพบวาผูติดยาเสพติด 
จำนวนมากจะเปนผูกอคดีอุกฉกรรจ นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาอาชญากรขามชาติและปญหาความมั่นคง
แหงชาติอีกดวย หากปลอยไวใหเนิ่นชาจะกอใหเกิดวิกฤตการณทางสังคมอยางรุนแรงจนไมสามารถแกไขได  
เพราะปญหายาเสพติดมิใชเรื่องท่ีจะสามารถควบคุมใหอยูในวงจำกัดไดอีกตอไป แตกลับจะเปนปญหา
ระดับชาติท่ีลุกลามอยางไมจบส้ิน ดังนั้น จึงเห็นสมควรท่ีทุกฝายควรใหความสำคัญกับปญหาดังกลาว พรอมท้ัง
หามาตรการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุผลอยางจริงจัง 
 มาตรการในการปองกันนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ตลอดจนพัฒนาเจตคติ 
ของประชาชนทุกคนทุกกลุม ใหตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และรวมกันไมยุงเกี่ยวและตอตาน 
ยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมหลัก ๆ ไดแกการรณรงคประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ การเผยแพรเอกสาร การสราง
แกนนำ การบรรยายฝกอบรมสัมมนาแกกลุมเปาหมายท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน รวมท้ังการ
จัดทำโครงการปองกันตางๆ เชน โครงการคายแกนนำนักเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการชุมชน
ปลอดภัยยาเสพติด ฯลฯ เปนตน 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสภาพของพื้นท่ี และสภาพแวดลอมเอื้ออำนวยตอการแพรระบาดของ
ยาเสพติด จากการท่ี ยาเสพติดไดแพรกระจาย และการนำเขามาอยูในประเทศเพื่อนบานลำเลียงเขามา
ประเทศไทย ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนจังหวัดหนึ่งท่ีกลุมผูคายาเสพติดใชเปนเสนทางผานในการ
ลำเลียงประกอบกับประชากรแฝงท่ี เข ามาอาศัย ใน จังหวัดพ ระนครศรีอยุ ธยา จึงทำให จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีกลุมผูคายาเสพติดกลุมใหมๆ เขามาในพื้นท่ีมากข้ึน 
 สถานการณการแพรระบาด มีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องจากผูเสพรายใหมในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน และผูเสพราย
เกายังไมไดรับการแกไข โดยสวนใหญจะเปนกลุมผูใชแรงงาน นักเรียนและนักศึกษา พื้นท่ีการแพรระบาดท่ี
สำคัญ ไดแก อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย และอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในปจจุบันมีการ
แพรระบาดยาเสพติด  ประเภทกัญชามากท่ีสุด รองลงมาคือ บุหรี่ไฟฟา และสารผสมในเครื่องด่ืม 
  จากปญหายาเสพติดท่ีแพรระบาดผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหดำเนินงานใน 3 ดาน คือ 
1.การปองกัน 2.การปราบปราม 3.การบำบัด โดยมีเปาหมายคือ 1.ชุมชน 2.สถานประกอบการ 3.
สถานศึกษา ในสวนของสถานประกอบการประเภทโรงงาน ผูวาราชการจังหวัดไดใหทุกโรงงานทำ MOU กับ
จังหวัดและอำเภอ โดยใหโรงงานดำเนินการตามแนวทางดังนี้ 1.ใหโรงงานตรวจสอบตนเอง และจัดใหมีขอมูล
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บุคคลของพนักงาน ในดานยาเสพติด โดยแบงบุคคลออกเปนกลุมๆ คือ 1.1 กลุมเส่ียง - ใหโรงงาน
ประชาสัมพันธ รณรงค และจัดกิจกรรมสรางสรรค เพื่อใหพนักงานไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 1.2 กลุม
เสพ - เมื่อโรงงานตรวจพบผูเสพ หามไลออกจากงาน เพราะถือวาผูเสพคือผูปวย ใหสงศูนยคัดกรองของอำเภอ
เพื่อนำเขาสูระบบบำบัดท่ีเหมาะสม 1.3 กลุมผูคา - หากพบผูคาใหแจง ศป.ปส.อำเภอ หรือ ศอ.ปส.จังหวัด 
ท้ังนี้สามารถดำเนินการในทางลับ นอกจากนี้ประธานในพิธีไดฝากถึงโรงงาน ใหดูแลระบบ CCTV ใหอยูในส
ถาพสมบูรณพรอมใชงาน เพราะจะสามารถใชเปนหลักฐานได ท้ังนี้การอบรมดังกลาวจัดข้ึนเพื่อเผยแพรความรู
เกี่ยวกับพิษภัยและผลกระทบจากปญหายาเสพติด และเพื่อเปนการรณรงค ปองกัน และเฝาระวังไมใหยาเสพ
ติดแพรขยายเขาสูสถานประกอบกิจการ  
                   โรงเรียนอุทัย  ตำบลอุทัย   อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ถือวาเปนโรงเรียนหนึ่งท่ีอยูในเขต
พื้นท่ีแพรระบาด โดยทางโรงเรียน ไดมีการเฝาระวังปองกัน  ชวยเหลือ  แกไขปญหานักเรียนกลุมเส่ียงและ
กลุมมีปญหาท่ีไปเกี่ยวของกับยาเสพติด  อาศัยเฉพาะโรงเรียน  ครูและผูปกครอง จะไมประสบผลสำเร็จ
เทาท่ีควร หากไมมีการประสานงานหรือไดรับความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ท้ังฝายปกครอง  ฝาย
ความม่ันคง  ฝายปองกันและปราบปราม  ตลอดจนชุมชนและทองถ่ิน   โรงเรียนอุทัย  เปนโรงเรียนติดชุมชน
และมีความเส่ียง  ซึ่งเปนท่ีทราบกันดีโดยท่ัวไปวาเปนแหลงท่ีเกิดปญหายาเสพติดมากแหงแหงหนึ่ง โดยเฉพาะ
ยาบาและกัญชา จึงทำใหชุมชนและโรงเรียนมีปญหาเกี่ยวกับการระบาดของยาเสพติด  โดยเฉพาะยาบาและ
กัญชาท่ีเขามาสูชุมชน  เยาวชนเด็ก  และ นักเรียนไดงาย 
 ดังนั้น  เพื่อเปนการปองกันแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนอุทัยจึงไดกำหนดแผนงาน
ปองกันแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนข้ึน  เพื่อเปนการขับเคล่ือนการดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนอุ ทัย บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ  และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนท่ีอยูใกลเคียง เพื่อใหนักเรียนและ
ประชาชนทุกคนไดหางไกลจากยาเสพติด อันจะนำไปสูการมีชีวิตท่ีดี ทำใหสังคมสงบสุข 

     การกำหนดนโยบายและมอบนโยบาย 

๑.๑ นโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

โรงเรียนอุทัย ไดมีการกำหนดนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษา     

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดท่ีจะระบาดเขามาในโรงเรียนอยาง

ครบวงจร โดยมีมาตรการตางๆ ในการปองกัน คนหา รักษา เฝาระวังและบริหารจัดการ เพื่อใหนักเรียน

โรงเรียนปากกรานพิทยาไมเขาไปของเกี่ยวกับยาเสพติดตางๆและสกัดกั้นไมใหยาเสพติดเขามาระบาดใน

โรงเรียน ดังตอไปนี้ 

๑. มีการใหความรูเสริมสรางจิตสำนึก ทักษะชีวิต ภูมิคุมกันตอตานยาเสพติด และอบายมุขแก

นักเรียนโรงเรียนอุทัย 
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๒. จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  จัดระบบการดำเนินงาน ๕ มาตรการ ตามโครงการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด คือ มาตรการปองกัน มาตรการคนหา มาตรการรักษา มาตรการ

เฝาระวัง มาตรการบริหารจัดการ  

 

๓. ดำเนินการตามกลยุทธ ๔ ตอง ๒ ไม ดังนี ้

 การดำเนินการ ๔ ตอง 

     ๑. โรงเรียนอุทัยตองมียุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดท่ีสอดคลองกับสภาพของ

ปญหาและสถานการณในพื้นท่ี 

     ๒. โรงเรียนอุทัยตองมีแผนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาท่ีตลอดป

การศึกษา 

     ๓. โรงเรียนอุทัยตองมีระบบขอมูลการดำเนินงาน ๔ ดาน ไดแก ระบบดานการปองกัน ระบบดาน

การเฝาระวัง ระบบดานการดูแลชวยเหลือ และระบบดานการบริหารจัดการ 

     ๔. โรงเรียนอุทัยตองมีเครือขายการทำงานระหวางนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง ผูนำ

ทองถ่ินและผูนำชุมชน 

การดำเนินการ ๒ ไม 

     ๑. โรงเรียนอุทัยไมปกปดขอมูล กลุมเสพ กลุมติด และกลุมคายาเสพติด 

     ๒. โรงเรียนอุทัยไมผลักปญหา ไมไลนักเรียน ออกจากสถานศึกษา ใหนำไปบัดรักษาเมื่อหายแลว

ใหกลับมาเรียนไดตามปกติ 

๔. มีการอำนวยการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 

๕. มีการเสริมแรงใหแกผูรับผิดชอบดานยาเสพติดดีเดน ดวยการยกยอง ชมเชย เสนอผลงานเพื่อขอรับ

มอบโล เกียรติบัตร และเสนอการเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษหนวยงานตนสังกัด 

๖. ดำเนินการลงโทษบุคลากรท่ีไปเกี่ยวของกับยาเสพติด โดยแตงต้ังคณะกรรมการสอบวินัยรายแรง และ

เสนอขอเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครูตามลำดับ 

๑.๒ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรแหงชาติ/นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 รัฐบาลไดกำหนดใหปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” และมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำหนดมาตรการปองกันเด็กและเยาวชนกอน
วัยเส่ียงและในวัยเส่ียงไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด  เรียนรูถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รูจักวิธี
ปฏิเสธ หลีกเล่ียงยาเสพติด และใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อหลีกเล่ียงการหมกมุนมั่วสุมกับยาเสพติดและ
อบายมุข ตลอดจนดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ท่ีไปเกี่ยวของกับยาเสพติด จึงไดกำหนดนโยบายให
ผูบริหารองคกรหลัก หนวยงานและสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี ้
 ๑. ผูบริหารทุกระดับนำนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไปสูการปฏิบัติ จัดทำ
แผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและการมีสวนรวมของทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
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 ๒. ผูบริหารทุกระดับ ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ตองใหความสำคัญและมีจิตสำนึก
รวมกันท่ีจะปกปองคุมครอง ดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ไมใหไปเกี่ยวของยาเสพติด ใหความรวมมือและ
รวมแรงรวมใจจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๓. ผูบริหารสถานศึกษา  สงเสริม  สนับสนุนจัดกิจกรรมปองกันและเฝาระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
เปนสวนหนึ่งของการเรียน การเรียน เชน   กิจกรรม TO BE NUMBER ONE   กิจกรรมเชิงสรางสรรคตาง ๆ 
คายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีปองกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาปองกันยาเสพติด สงเสริมการ
รวมกลุมของนักเรียน นักศึกษา ท้ังในสวนของชมรมและสภานักเรียน 
 ๔. ผูบริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใหความรู เสริมสรางจิตสำนึก ทักษะชีวิต ภูมิคุมกัน
ตอตานยาเสพติดและอบายมุข จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาทุกคนใหท่ัวถึงโดยสรางเครือขาย
แกนนำทุกระดับในสถานศึกษา 
 ๕. ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบการดำเนินงาน ๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด 
ยาเสพติด คือ มาตรการปองกัน มาตรการคนหา มาตรการรักษา มาตรการเฝาระวัง มาตรการบริหารจัดการ 
ภายใตกลยุทธ ๔ ตอง ๒ ไม ท่ีกำหนดใหสถานศึกษาตองยุทธศาสตร ตองมีแผนงาน ตองมีระบบขอมูล ตองมี
เครือขาย ไมปกปด และไมไลออก 
 ๖. ผูบริหารทุกระดับ อำนวยการ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดมาตรการ
เสริมแรงใหแกผูรับผิดชอบตานยาเสพติดดีเดน ดวยการยกยองชมเชย มอบโล เกียรติบัตร เล่ือนข้ันเงินเดือน
กรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรท่ีไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ใหออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบ
วิชาชีพครู   
แนวทางการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๕ มาตรการ กลยุทธ ๔ ตอง ๒ ไม 
 มาตรการ ๕ มาตรการ 
 ๑.มาตรการปองกัน สถานศึกษาจัดกิจกรรมสรางสรรคตามกลุมสนใจ เพื่อเสริมสรางความตระหนัก
และปลุกสำนึกไมใหนักเรียน นักศึกษา ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด กิจกรรมหลักท่ีดำเนินการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  

๒. มาตรการคนหา สถานศึกษาจัดระบบการคัดกรอง จำแนกกลุมนักเรียน นักศึกษา ออกเปน ๕ 
กลุม คือ กลุมปลอด กลุมเส่ียง กลุมเสพ กลุมติดและกลุมคา กิจกรรมหลักท่ีดำเนินการโครงการหองเรียน 
สีขาว 
 ๓. มาตรการรักษา สถานศึกษาจัดระบบการสงตอกลุมเสพ กลุมติดเขาสูการบำบัดรักษา ตามระบบ
สมัครใจ การนำเขาสูกระบวนการจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา และคายปรับเปล่ียนพฤติกรรม กิจกรรมหลักท่ี
ดำเนินการ โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
 ๔. มาตรการเฝาระวัง สถานศึกษาดำเนินการจัดใหมีนักเรียน นักศึกษาแกนนำ ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อเฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติด จัดระเบียบพื้นท่ีเส่ียงและมีการขจัด
ปจจัยเส่ียงพื้นท่ีอับ โดยจัดสภาพส่ิงแวดลอมท่ีไมใหเอื้อตอการไปเกี่ยวของกับยาเสพติด กิจกรรมหลักท่ี
ดำเนินงานโครงการตำรวจประสานสถานศึกษา ๑ ตำรวจ ๑ สถานศึกษา 
 ๕. มาตรการบริหารจัดการ มีการแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร
การดำเนินงาน มีแผนปฏิบัติการ และการอำนวยการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานแจงตนสังกัด 
และการประสานงานกับทุกภาคสวน 
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กลยุทธ ๔ ตอง ๒ ไม 
     สถานศึกษาดำเนิน ๔ ตอง 
     ๑. สถานศึกษาตองมียุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดท่ีสอดคลองกับสภาพของ
ปญหาและสถานการณในพื้นท่ี 
     ๒. สถานศึกษาตองมีแผนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาตลอดปการศึกษา 
     ๓. สถานศึกษาตองมีระบบขอมูลการดำเนินงาน ๔ ดาน ไดแก ระบบดานการปองกัน ระบบดาน
การเฝาระวัง ระบบดานการดูแลชวยเหลือ และระบบดานการบริหารจัดการ 
     ๔. สถานศึกษาตองมีเครือขายการทำงานระหวางนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูปกครอง ผูนำ
ทองถ่ินและผูนำชุมชน 
     สถานศึกษาดำเนินการ ๒ ไม 
     ๑. สถานศึกษาไมปกปดขอมูล กลุมเสพ กลุมติด และกลุมคายาเสพติด 
     ๒. สถานศึกษาไมผลักปญหา ไมไลนักเรียน นักศึกษา ออกจากสถานศึกษา ใหนำไปบัดรักษาเมื่อ
หายแลวใหกลับมาเรียนไดตามปกติ 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง สถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดและปจจัย
เส่ียงทุกชนิดมีการดำเนินงานตามนโยบายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและพฤติกรรมไมพึง
ประสงคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้ันตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสถานศึกษาท่ัวประเทศ
กำหนดใหมีข้ันตอนท่ีเกี่ยวของในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. สถานศึกษานำขอมูลปจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาและขอมูลการคัดกรองมาศึกษาวิเคราะห 
สังเคราะหปญหาและสาเหตุท่ีแทจริงของปญหายาเสพติดและปจจัยเส่ียงแหลงอบายมุขรอบสถานศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาแตงต้ังคณะทำงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และนำ
ขอมูลจากการศึกษาขอท่ี ๑ มาจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำโครงการและกิจกรรมใหตรงกับสาเหตุท่ีแทจริงกับ
ปญหา 
 ๓. ดำเนินการจัดทำตารางปฏิบัติการตลอดปการศึกษา และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ
และกิจกรรมโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามท่ีกำหนดไวใน ๕ มาตรการ กลยุทธ ๔ ตอง  ๒ ไม 
 ๔. ผูบริหารสถานศึกษา อำนวยการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการดำเนินงานอยางเปนระบบ มีความตอเนื่อง เขมแข็งและยั่งยืน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ใหหนวยงานตนสังกัด 
 ๕. ผูบริหารหนวยงานระดับพื้นท่ีแตงต้ังคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเมินผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑนำเสนอศูนยอำนวยการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๖. ศูนยอำนวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ แตงต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตรวจสอบรายช่ือสถานศึกษาพิจารณา
ผลงานและใหความเห็นชอบจัดลำดับผลงานและจัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ๗. ศูนยอำนวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล เกียรติบัตร  
เพื่อประกาศใหเปนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของปการศึกษา 
 ๘. ศูนยอำนวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรโควตาการเล่ือนข้ัน
เงินเดือนกรณีพิเศษของสำนักงาน ป.ป.ส. และของหนวยงานใหแกผูบริหารและบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดังแผนภาพตอไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภูมิ  ๒ ข้ันตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
กระบวนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ๑. สถานการณยาเสพติด/อบายมุขในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ๓ สถานการณยาเสพติด/อบายมุขในสถานศึกษา 

ประชุมคณะทำงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

กิจกรรมในสถานศึกษาโครงการหองเรียนสีขาว 
กิจกรรมนอกสถานศึกษา โครงการตำรวจประสาน

สถานศึกษา ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน 

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ดำเนินงาน ๕ มาตรการ กลยุทธ ๔ ตอง ๒ ไม ดำเนินงานมาตรการ ๔ ประสาน ๒ ค้ำ 

คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน 

สรุปผล/รายงาน ศพส. กระทรวงศึกษาธิการ 

ปจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหลงอบายมุข 

บุคคล 

เด็กและเยาวชนตกอยู

ในสภาวะเสี่ยง 

ครอบครัว 

ขาดความอบอุน 

แตกแยก เหินหาง 

สถานศึกษา 

สอนทองจำ มุงวิชา ขาด

การพัฒนารอบดาน 

ชุมชน 

ยากไร ออนแอ หวังรอรับ

ความชวยเหลือ 
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   สภาพปญหา 
  ๑. สถานการณแพรระบาดของยาเสพติดและแหลงอบายมุขเริ่มในกลุมหลงผิด แลว
แพรกระจายไปสูกลุมผูขายบริการทางเพศ เขาสูครอบครัวและสถานศึกษา ทำใหจำนวนคนติดยาเสพติด 
ท่ีเปนเด็กและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากข้ึน 
  ๒. การผลิตและการจำหนายยาเสพติดมีเทคโนโลยีสูง และการกระจายยาเสพติดอยาง
รวดเร็วจนยากในการปราบปราม มีการสรางระบบเครือขายการจำหนายเหมือนสินคาจำหนายตรงในกลุม
นักเรียน นักศึกษา 
   
   ยุทธศาสตรการปองกันและแกปญหา 
  ๑. การรณรงคใหผูบริหารสถานศึกษานำนโยบายสำคัญของรัฐบาลท่ีกำหนดเปนวาระ
แหงชาติท่ีทุกฝายตองรวมแกปญหา จึงตองพัฒนากลไกการบริหารจัดการ สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ในการดำเนินงาน 
  ๒. กำหนดวิธีการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการแกปญหาท่ีตนเหตุ และแกไขให
ชัดเจน จึงตองพัฒนาคน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
  ๓. การระดมความรวมมือจากทุกสถานศึกษาในการแกปญหา โดยถือวาเปนปญหาของ
ตนเอง ตองทำตอเนื่อง ครบวงจร และผูชนะ คือ สถานศึกษาสีขาว จึงตองพัฒนาสถานศึกษาใหตอสูกับปญหา
ทุกรูปแบบ 
  ๔. ใหความสำคัญในการตอตานยาเสพติด แตตองแกปญหาส่ิงมอมเมา อบายมุขอื่นควบคูกัน
ไปดวย จึงตองพัฒนาส่ิงแวดลอม บริการทางการแพทย และจิตวิทยาสังคม เพื่อมิใหปญหาเลวรายยิ่งกวาท่ี
เปนในปจจุบัน 
๒. วิสัยทัศนและการแกปญหาในสถานศึกษา 
     ๑. ผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงต่ืนตัวรณรงคและตระหนักถึงปญหายาเสพติด อบายมุข ส่ิงมอมเมา 
การพนันและอันธพาลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา 
     ๒. นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีพฤติกรรมเปนผูเสพยาเสพติดและพฤติกรรมผูลุมหลงส่ิงมอมเมา และ
นักเลง มีระบบการสงตอใหไดรับการชวยเหลือสงเคราะหจากบาน สถานศึกษา และชุมชน จนกลับคืนสูสังคม
และชีวิตสงบสุข 
     ๓. แหลงอบายมุขส่ิงยั่วยุทางกามารมณลดลง ปจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษามีการบังคับใชกฎหมาย 
     ๔. จำนวนของสถานศึกษาสีขาว ซึ่งตอสูกับปญหาอบายมุขและปญหายาเสพติดไดสำเร็จและ
ยั่งยืนมีมากข้ึน 
     ภารกิจท่ีตองดำเนินการ 
  ๑. สรางความตระหนักและปลุกจิตสำนึกของสถานศึกษาใหตองลุกข้ึนมาตอสูดวยรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับตนเอง 
  ๒. ตองพัฒนาศักยภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประสาน/ติดตาม/ตรวจสอบ เพื่อ
สนับสนุนสถานศึกษาตอสูกับปญหายาเสพติด/อบายมุข อยางตอเนื่องและเปนระบบ 
  ๓. ใชการศึกษาเปนกลไกสำคัญในการปองกันและตองทำใหไดผล มิฉะนั้นตองใชมาตรการ
รุนแรงข้ึนเพื่อในอนาคตไมใหเกิดกรณีนักเรียน นักศึกษา เปล่ียนจากผูเสพมาเปนผูจำหนายมากข้ึน 
     ผูรับภารกิจในระดับตาง ๆ ประกอบดวย 
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  ๑. ระดับกระทรวง คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวระดับกระทรวง โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนประธานและมีคณะกรรมการจากสวนราชการ/ภาคเอกชน/ชุมชน โดยมีกระทรวง 
ศึกษาธิการเปนคณะกรรมการดำเนินงาน 
  ๒. ระดับองคกรหลัก คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวขององคกรหลักในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

๓. ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  
๓. ยุทธศาสตร/แนวปฏิบัติในการปองปรามอบายมุข การพนัน และการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 
     ๑. บทบาทของสถานศึกษา 
  ๑.๑ แตงต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวย ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง ตำรวจ 
นักธุรกิจ เพื่อจัดกิจกรรม 
  ๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียน นักศึกษา สนุกทาทายและเอาใจใสการเรยีน 
  ๑.๓ ประกาศนโยบายของสถานศึกษาใหชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีดีและท่ีไมพึงปรารถนา 
  ๑.๔ ติดตอสถานีตำรวจในพื้นท่ีเพื่อประสานงานขอความรวมมือในกรณีเกิดเหตุ 
  ๑.๕ บันทึกประจำวันและรายงานเหตุการณรุนแรงท่ีเกิดข้ึน เพื่อลงมือแกไขใหทัน 
  ๑.๖ เชิญผูปกครองมารวมโครงการของสถานศึกษาสม่ำเสมอ 
  ๑.๗ กำชับใหครู อาจารย ทุกคนเปนตนแบบพฤติกรรมท่ีดี 
  ๑.๘ เชิญวิทยากรในชุมชนมารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  ๑.๙ จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ใหทำงานเปนกลุมและกิจกรรมโครงการหองเรียนสีขาว 
     ๒. บทบาทสำหรับนักเรยีน นักศึกษา 
  ๒.๑ จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อรณรงคตอตานอบายมุข การพนัน และการทะเลาะวิวาท 
  ๒.๒ คณะกรรมการ/สภานักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมดานความปลอดภัยของโรงเรียน 
  ๒.๓ จัดกิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน 
  ๒.๔ ฝกประชาธิปไตยในกลุมนักเรียน นักศึกษา ใหรูจักเคารพสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอื่น 
  ๒.๕ แจงเบาะแสผูเลนการพนัน หัวโจก เพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนใหครูและผูบริหารทราบ 
  ๒.๖ เคารพในกฎกติกามารยาทของนักเรียน นักศึกษา ท่ีพึงปฏิบัติ 
  ๒.๗ เขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาและตระหนักถึงความปลอดภัยจากส่ิงแวดลอมรอบ
สถานศึกษา 
  ๒.๘ รวมบำเพ็ญสาธารณประโยชน 
  ๒.๙ ชักชวนผูปกครองไปเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษา 
  ๒.๑๐ ปฏิบัติตนเปนท่ีพึ่งตอรุนนองและเพื่อนท่ีดีในกลุมเพื่อน 
  ๒.๑๑ นักเรียน นักศึกษา ควรไดฝกทักษะการปองกันตัวเพื่อความปลอดภัย และนักเรียน 
นักศึกษา ไดศึกษางานของตำรวจ ทัณฑสถานและบานเยาวชน 
     ๓. บทบาทสำหรับผูปกครอง 
  ๓.๑ ฝกอบรมบมนิสัยใหลูกหลานมีระเบียบวินัย รับผิดชอบในการเรียน และรับผิดชอบตนเอง 
  ๓.๒ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ใหความอบอุน เปนท่ีพึ่งของลูก 
  ๓.๓ ตักเตือนบุตรหลานใหอยูในระเบียบวินัยท่ีดีงาม และสอดสองดูแลสถานศึกษา 
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  ๓.๔ ซักถามถึงกิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบสภาพของเด็กเมื่ออยูในสถานศึกษา 
  ๓.๕ หมั่นไปพบครู อาจารยประจำช้ัน เขารวมประชุมผูปกครอง เขารวมกิจกรรมของ
สถานศึกษา 
  ๓.๖ ระมัดระวงัมิใหเด็กเลนการพนัน สะสมส่ือลามก เขากลุมเพื่อนอันธพาล พกอาวุธเมื่ออยูบาน 
  ๓.๗ ใหเวลาอยูกับลูกหลานเพื่อสรางความอบอุน ดูแลมิใหเด็กดูรายการโทรทัศนท่ีรุนแรง
และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
     ๔ บทบาทของชุมชน 
  ๔.๑ รวมเปนคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษา 
  ๔.๒ ใหความรวมมือสถานศึกษาในกิจกรรมตาง ๆ 
  ๔.๓ สนับสนุนใหสถานศึกษามีสวนรวมกิจกรรมวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  ๔.๔ สอดสองดูแลความปลอดภัยในการเดินทางไปสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
  ๔.๕ สำหรับเจาของธุรกิจสนับสนุนใหพอแมท่ีทำงานดวยไปรวมกิจกรรมสถานศึกษา 
  ๔.๖ เปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา เขาเยี่ยมชมหรือฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการของชุมชน 
  ๔.๗ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กยากจนในชุมชน 
  ๔.๘ ชวยสอดสองดูแลพฤติกรรมของเยาวชนและรายงานตอผูบริหารสถานศึกษา 
 
 ๔. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ๔  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ 
                 อบายมุข 
 
     ๑. การปองกันและแกไขปญหาเสพติด 
  ๑.๑ สถานศึกษาพยายามปองกันและแกไขใหถึงท่ีสุด โดยไมไลนักเรียน นักศึกษา ใหพนไป
เปนภาระสังคม หรือสถาบันอื่น 
  ๑.๒ ขอใหองคกรหลักทำความเขาใจกับผูบริหารสถานศึกษาใหรายงานกระทรวงศึกษาธิการ
โดยไมถือเปนความผิดแตจะพิจารณาเปนความดีความชอบในการรายงานตามความจริง 
  ๑.๓ ขอใหองคกรหลักย้ำสถานศึกษา ใหครู อาจารยเปนแบบอยางท่ีดี ไมสูบบุหรี่ จัด
สถานศึกษาเปนเขตปลอดบุหรี่  และปลอดยาเสพติด 

สถานศึกษาสีขาว  

ปลอดยาเสพติด 

และอบายมุข 

เป้าหมาย 

สถานศึกษา 

- ปลอดยาเสพติด 

- ปลอดส่ือลามกอนาจาร 

- ปลอดการพนนั 
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     ๒. การปองกันและแกไขปญหาส่ือลามกอนาจารและปจจัยเส่ียง 
  ๒.๑ ใหสถานศึกษาตรวจคนและปองกันมิใหนักเรียน นักศึกษา นำส่ือลามกอนาจารเขามา
เผยแพรในสถานศึกษา 
  ๒.๒ สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหนงัสือ วิดีโอ เทป โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเปนสารประโยชน 
ใหความบันเทิงท่ีประเทืองสติปญญาบริการแกนักเรียน นักศึกษา 
    
   ๓. การปองกันและแกไขปญหาการพนัน 
  ๓.๑ จัดกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษา รูจักประหยัดอดออม ไมฟุงเฟอฟุมเฟอย และฝก
ทำงานเพื่อหารายไดพเิศษจากการประกอบอาชีพ 
  ๓.๒ ปองปรามมิใหนักเรียน นักศึกษา เลนการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษา และตรวจคน
แหลงท่ีอาจท่ัวสุมตามแหลงอบายมุข แหลงการพนัน ของชุมชนหรือของพื้นท่ี 
     ๔. การปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาท 
  ๔.๑ ประสานฝายตำรวจใหใชมาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ท่ีทำผิด
กฎหมาย 
  ๔.๒ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีปญหาเปนรายกรณีหรือราย
กลุม และสงครูไปเยี่ยมถึงบาน เพื่อเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียง 
  ๔.๓ ตรวจคนการพกพาอาวุธเขามาในสถานศึกษาและเพิ่มโทษผูท่ีทำผิดถูกตักเตือนมาแลว 
  ๔.๔ ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ใหครอบคลุมต้ังแตการกำหนดระเบียบ
วินัย กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ๔.๕ สรางองคกรเครือขายระหวางบาน โรงเรียน ชุมชน ตำรวจ โดยมีระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมและระบบขอมูลเพื่อเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียง 
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  ๕. แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  ๕.๑ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ดำเนินการตามแผนภูมิ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

  แผนภูมิ ๕  แสดงโครงสรางคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว 
๖. การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี ้
  ๑. รางโครงการ และยื่นใบสมัครขอเขารวมโครงการกับหนวยงานตนสังกัด 
  ๒. ประสานการดำเนินงานตามโครงการกับหนวยงานตนสังกัด 
  ๓. แตงต้ังคณะกรรมการ เพื่อรวมกันกำหนดกิจกรรมในการดำเนินงานการปองกัน การปอง
ปรามและการบำบัดรักษาฟนฟูในทุกกลุมท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 
       - กลุมของผูแทนผูบริหาร/กลุมของผูแทนครู อาจารย 
       - กลุมของผูแทนผูปกครอง/กลุมของผูแทนนักเรียน นักศึกษา 
  ๔. เชิญบุคคลเขารวมเปนกรรมการของโครงการ ในกลุมของผูนำทุกฝาย ประกอบดวย 
       - ผูนำภูมิปญญาทองถ่ินและพระสงฆ 
       - ผูนำทองถ่ิน/ผูนำชุมชน 
  ๕. ติดตอประสานงานในการจัดประชุมใหความรูและแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ
ใหกับคณะกรรมการทุกกลุมโดยวิทยากรจากสวนกลางหรือจากสถานศึกษานำรอง 
  ๖. จัดประชุมคณะกรรมการกลุมตาง ๆ เพื่อกำหนดกิจกรรมและวางแผนงานในการ
ดำเนินการ 

คณะกรรมการอาํนวยการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ศนูยอ์าํนวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 

สาํนกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

(สาํนกัส่งเสริมกิจการการศึกษา) 

คณะกรรมการดาํเนินงาน

องคก์รหลกั 

คณะกรรมการดาํเนินงาน

ระดบัจงัหวดั 

คณะกรรมการสถานศึกษา

ดาํเนินงานในสถานศึกษา 

คณะกรรมการประเมินผล ศธ. 

คณะกรรมการประเมินผลองคก์รหลกั 

คณะกรรมการประเมินผลระดบัจงัหวดั 

คณะกรรมการประเมินผลใน

 

องคก์รหลกัที่มีสถานศึกษา 

โรงเรียน/สถานศึกษา 

๔ ประสาน ๒ คํา้ 

ครอบครวั-ชุมชน 
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กิจกรรมการประกอบการดำเนินโครงการ 
กิจกรรมโครงการ ประกอบดวยกิจกรรมท่ีแบงเปนกิจกรรมหลัก ดังนี ้

 ๑. กิจกรรมดานการปองปรามและแกไขปญหาการติดสารเสพติดในสถานศึกษาและอบายมุข ไดแก 
   - โครงการหองเรียนสีขาว 
   - จัดโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน 
   - จัดรายการออกเสียงตามสาย 
   - จัดการเดินรณรงค 
   - จัดแขงขันมินิมาราธอน 
   - จัดแสดงคอนเสิรตพลังสีขาว 
   - ใหความรูการปองกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย 
   - อบรมแกนนำ 
   - จัดคายเยาวชนพิทักษสังคม 
   - จัดกิจกรรมธนาคารความดี 
   - จัดกิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา จัดต้ังชมรมดนตรี สงเสริมการเลนดนตรี 
จัดหาอุปกรณ อาจารยฝก จัดกิจกรรมแขงขันกันเลนดนตรีภายใน ภายนอก 
   - จัดอบรมลูกเสือตานยาเสพติด 
   - ปรับปรุงบรรยากาศและส่ิงแวดลอม สรางสนามกีฬา สงเสริมใหนักเรียนเลนกีฬา 
จัดหาอุปกรณ อาจารยฝก จัดกิจกรรมแขงขันภายใน ภายนอก 
   - ตรวจปสสาวะ 
   - จัดสถานท่ีบำบัด 
   - จัดกิจกรรมฟนฟู 
   - จัดกิจกรรมอบรมสรางภูมิคุมกัน 
       ๒. จัดกิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหาส่ือลามกอนาจารในสถานศึกษา ไดแก
ตรวจคนและปองกันมิใหนักเรียน นักศึกษา นำส่ือลามกอนาจารเขามาเผยแพรในสถานศึกษา 
   - สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทำส่ือ หนังสือ วิดีโอ เทปบันทึกเสียง และโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีเปนสารประโยชน ใหความบันเทิงท่ีประเทืองสติปญญาเพื่อใหบริการแกนักเรียน นักศึกษา 
       ๓. กิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหาการพนันในสถานศึกษา ไดแก 
   - จัดกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษา รูหลักประหยัดตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
   - ใหปองปราม มิใหนักเรียน นักศึกษา เลนการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษาและ
ตรวจคนสถานท่ีซึ่งอาจเปนท่ีมั่วสุม 
   - ใหครู อาจารยปกครอง ประสานงานกับสารวัตรนักเรียนในการสุมตรวจนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีอาจไปมั่วสุมตามแหลงพนันและอบายมุขของชุมชน 
       ๔. กิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ไดแก 
   - ใหติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเส่ียงนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีปญหาเปนรายกรณีหรือ
รายกลุมและใหครูไปเยี่ยมบานเพื่อเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงตอการทะเลาะวิวาทขามสถาบัน 
   - ใหตรวจคนการพกอาวุธเขามาในสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษากลุมเส่ียง และ
คาดโทษเพิ่มสำหรับผูท่ีทำผิดท่ีเคยถูกตักเตือนมาแลว 
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   - ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ใหครอบคลุมต้ังแตการกำหนด
ระเบียบวินัย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 
   - ใหสรางองคกรเครือขายระหวางบาน โรงเรียน ชุมชน และตำรวจโดยมี
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและระบบขอมลูเพื่อเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียง 
   - ใหประสานกับฝายตำรวจใชมาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา  
ท่ีฝาฝนในข้ันกระทำผิดกฎหมาย     
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บทที่ ๓  

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร ๕ ดาน 
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 โรงเรียนอุทัยไดดำเนินการตามยุทธศาสตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทอำนาจ

หนาท่ีในการกำหนดยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ อำนวยการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม

โค รงก ารสถาน ศึกษ า สีข าว  ป ลอดยาเสพ ติดและอบ ายมุ ข  ป ระก อบ ด วยมาตรการ ๕  ด าน  

กลยุทธ ๔ ตอง ๒ ไม ดังตอไปนี้ 

มาตรการท่ี ๑ ดานการปองกัน 

 ๑.๑ การดำเนินงานหองเรียนสีขาว/แผนกสีขาว สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน ภาคเรียนท่ี ๑ 

และภาคเรียนท่ี ๒ 

วิธีดำเนินงาน 

 โรงเรียนอุทัยไดดำเนินการงานหองเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โดยใหแตละหองเรียนแตงต้ัง
คณะกรรมการของหองเรียนแบงเปน ๔ ฝาย ดังนี ้ 

ฝายการเรียน มีหนาท่ีในการชวยเหลือดานวิชาการ เกี่ยวกับการเรียน การบาน การทำช้ินงาน หรือ
ปญหาตางๆเกี่ยวกับการเรียนในหองเรียน คอยใหการชวยเหลือ แกไข ใหคำแนะนำ ใหคำอธิบาย ช้ีแนะแหลง
เรียนรูและนำเสนอใหครูท่ีปรึกษารับทราบเพื่อดำเนินการตอไป 
          ฝายการงาน มีหนาท่ีในการดูแลความสะอาดเรียบรอยในหองเรียน รักษาของมีคาและทรัพยสมบัติ
ของหองเรียน วัสดุอุปกรณท่ีชำรุดก็ซอมแซมใหดีข้ึนเพื่อใหใชงานไดตอไป คอยดูแลปองกันอุบัติเหตุใน
หองเรียน เก็บของใหเปนท่ีเปนทางเพื่อสะดวกตอการนำมาใช จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหสวยงาม 
นาเรียน และคอยปองกันไมใหเพื่อนในหองกระทำพฤติกรรมท่ีไมพึ่งประสงคเกิดข้ึนในหองเรียน 
          ฝายกิจกรรม มีหนาท่ีในการจัดกิจกรรมท่ีสรางสรรคท้ังในหองเรียนและกิจกรรมในทุกระดับช้ัน เชน 
การเลนกีฬา ดนตรี การแสดงเนื่องในกิจกรรมวันสำคัญตางๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมในกลุมสนใจของเพื่อน 
เพื่อใหรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  โดยไมไปมั่วสุม หรือมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
          ฝายสารวัตรนักเรียน มีหนาท่ีในการสอดสองดูแลความเรียบรอยท่ัวไปในหองเรียนและมุมอับ เชน 
หองน้ำ ขางอาคารเรียน  ริมสนามฟุตบอลหรือบริเวณแหลงท่ีไปมั่วสุมสูบบุหรี่ คอยดูแลเพื่อน หากมี
พฤติกรรมท่ีไปเกีย่วของกับยาเสพติด หรือพฤติกรรมเส่ียง เชน การเขาหองเรียนชา การไมเขาเรียนในรายวิชา
ตางๆอยูบอยๆ รวมท้ังปญหาสวนตัวในดานตางๆ ใหคณะกรรมการหองเรียนแกไข ซึ่งถาหากแกไขไมไดก็
นำเสนอครท่ีูปรึกษาดำเนินการแกไขตอไป 
 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมหองเรียนสีขาวอยางชัดเจน มีการ
ปฏิบัติกิจกรรมอยางมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการสังเคราะหองคความรูใหมนำมาจัดหมวดหมูเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรูกัน  มีการประเมินการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการ
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ดำเนินงานใหดีข้ึน รวมท้ังนักเรียนมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โรคเอดส อุบัติภัย และ
อบายมุขท่ีมีผลกระทบตอตนเอง สวนนักเรียนแกนนำก็สามารถชักชวนหรือแนะนำเพื่อน เพื่อปองกันให
หลีกเล่ียงจากการใชยาเสพติด พฤติกรรมท่ีเส่ียงตอโรคเอดส และอบายมุขได  
          ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรูการสรางภูมิคุมกันสารเสพติด 
 โรงเรียนอุทัยเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการเรื่องยาเสพติดทุกกลุมสาระการเรียนรู

เนื่องจากนักเรียนกำลังอยูในชวงวัยรุน มีความอยากรูอยากลอง ตามเพื่อนและมักแกปญหาไปในทางท่ีไม

ถูกตอง รูเทาไมถึงการณ ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีครูผูสอนทุกกลุมสาระจะตองมีการสอดแทรก

ขาวสาร สถานการณยาเสพติดในปจจุบัน และวิธีการท่ีจะปฏิเสธหรือไมของเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งถือเปนการ

สรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหเขมแข็งและเปนการเตือนสติหรือทำใหนักเรียนเกิดความยับยั้งชางใจในการท่ีกาว

เขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  

 ๑.๓ การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อปองกันยาเสพติด 

 โรงเรียนอุทัยมีการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อปองกันปญหายาเสพติดโดยการบูรณาการทุกกลุม

สาระการเรียนรู การมีสวนรวมจากหนวยงานภายนอก ภาคีเครือขายตางๆและเนนการพัฒนาทักษะชีวิต 

เสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ ดังนี้ 

 กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดท่ีมีการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดโดยการอบรม

เรื่องส่ิงเสพติดและโรคทางเพศสัมพันธ เปนกิจกรรมท่ีช้ีใหเห็นพิษภัยของยาเสพติดและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ

ติดยาเสพติด ทำใหนักเรียนมีการประพฤติตนอยางเหมาะสม หลีกเล่ียงและหางไกลยาเสพติด รวมท้ังการปฏิบัติตน

ใหมีความเหมาะสมกับวัย รักนวลสงวนตัว โดยมีเจาหนาท่ีตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอุทัย อำเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและสาธารณะสุขโรงพยาบาลอุทัย เปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียนซึ่งพบวานักเรียนใหความ

สนใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเปนอยางยิ่งเนื่องจากวิทยากรเปนผู ท่ีมีความรูความสามารถและ

ประสบการณการทำงานท่ีมีความเกี่ ยวของโดยตรงกับการปราบปรามยาเสพติดในอำเภออุ ทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  นอกจากนี้นักเรียนยังไดมีการเดินรณรงคตอตานยาเสพติดรวมกับเทศบาลตำบลอุทัย และ

ชุมชน เปนการปลูกฝงและสรางความตระหนักในการไมของเกี่ยวกับยาเสพติดมากยิ่งข้ึน 

 กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ถือเปนกิจกรรมท่ีทำใหนักเรียนไดพัฒนาสุนทรียทางอารมณ ทำให
นักเรียน สามารถจัดการความเครียดได เกิดการผอนคลาย ไดพบปะพูดคุยกับเพื่อน ไมเก็บตัวอยูคนเดียวและทำให
นักเรียนไมของเกี่ยวกับยาเสพติด อีกท้ังยังไดพัฒนาความสามารถของตนเองทำใหนักเรียนเห็นคุณคาในตนเองเกิด
ความภาคภูมิใจนำไปสูการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ  
  

กิจกรรมคายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยนำนักเรียนไปปฏิบัติธรรม  โครงการคายคุณธรรม ณ  วัด
อัมพวัน  จังหวัดสิงหบุรี  ซึ่งพบวานักเรียนมีความต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรม มีจิตใจท่ีสงบ มีสมาธิมากยิ่งข้ึน 
กลาวไดวาจิตท่ีมีสมาธิจะนำไปสูการดำเนินชีวิตท่ีถูกตองตามทำนองคลองธรรม มีสติในการปฏิบัติตนรวมท้ัง
สามารถแกปญหาดวยความรอบคอบ อันนำไปสูการหลีกเล่ียงท่ีจะไมของเกี่ยวกับยาเสพติด 
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กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เปนกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน ทำให

นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  
 กิจกรรมจิตอาสา/ผูบำเพ็ญประโยชนเปนกิจกรรมท่ีฝกใหนักเรียนเปนผูท่ีมีความเสียสละ รูจัก
แบงปนแกผูอื่นหรือผูท่ีกำลังตกทุกขไดยาก ถือเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนตอสวนรวม  
 กิจกรรมลูกเสือตอตานยาเสพติดโดยดำเนินการปองกันเฝาระวัง และดูแลชวยเหลือ สรางภูมิคุมกัน
ใหนักเรียนหางไกลจากยาเสพติด นักเรียนมีความเขาใจและเขามามีสวนรวมกับชุมชนในการตอตานยาเสพติด
ทุกรูปแบบ  มีการขยายผลตอเยาวชนในชุมชนและท่ีโรงเรียน ใหไดรับรูและตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติดมี
การลดอัตราการออกกลางคันและสรางเด็กดีมีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ   
 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูเปนกิจกรรมท่ีสรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู(Head) สรางเสริม
คุณลักษณะและคานิยม(Heart) สรางเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (Hand)และสราง
เสริมสมรรถนะทางกาย (Health)ซึ่งชวยทำใหนักเรียนไดพฒันาศักยภาพของตนและหางไกลจากยาเสพติดโดย
โรงเรียนไดดำเนินการจัดกิจกรรมรวมท้ังส้ิน 5 คาบเรียนตอสัปดาห ไดแก กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มความรู  
กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมกีฬา กิจกรรมดนตรีศิลปะ และกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา รวมท้ังสวดมนตสุดสัปดาห 
 กิจกรรมโครงการคุณธรรม เปนกิจกรรมท่ีโรงเรียนอุทัยไดทำกิจกรรมนี้ทุกเชา หนาเสาธง สวดมนต
นั่งสมาธิ พี่ไหวนอง นองไหวพี่ และพบปะกับผูบริหารและครูเวรประจำวัน  

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เปนกิจกรรมท่ีสรางสรรคสนับสนุนใหเยาวชนสามารถเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกตนเองประสบการณ  การแสดงออกทางดานสุนทรียภาพ และเพิ่มพูนทักษะจากการ
ฝกแกปญหาและพัฒนา EQ  
 กิจกรรมทางศาสนาเปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยโรงเรียนอุทัยจัด
กิจกรรมทางศาสนา ไดแก กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและเยาวชนจิตอาสา 
 
มาตรการท่ี ๒ ดานการคนหา 

 ๒.๑ การจัดทำขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
 โรงเรียนอุทัยไดดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยครูท่ีปรึกษาจะมีการจัดทำขอมูลนักเรียน
เปนรายบุคคล ดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อจะไดรูจักนักเรียนโดยแทจริงจากการสังเกต การสัมภาษณนักเรียนและ
ทำการเยี่ยมบานนักเรียน ไดพูดคุยกับผูปกครอง เห็นสภาพความเปนอยูของนักเรียนทำใหไดขอมูลเชิงลึกจากนั้น
นำผลการสรุปขอมูลดวยวิธีการตางๆ มาวิเคราะหผูเรียน ทำใหครูท่ีปรึกษารูจักนักเรียนอยางลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน และ
เขาใจการแสดงออกของนักเรียนในพฤติกรรมรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนท่ีมีปญหา ครูท่ีปรึกษาก็จะ
ติดตาม เอาใจใสนักเรียนกลุมนี้เปนพิเศษ เนื่องจากนักเรียนกลุมนี้มีสภาพทางจิตใจท่ีออนแอ และเส่ียงตอการ
หาทางออกโดยการของเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๒.๒ การสุมตรวจปสสาวะของนักเรียน/นักศึกษากลุมเสี่ยง/กลุมเสพ/กลุมติด 
 โรงเรียนอุทัยจะมีการสุมตรวจปสสาวะของนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยเจาหนาท่ีจาก
โรงพยาบาลอุทัย และเจาหนาท่ีตำรวจประจำโรงเรียน เพื่อเปนการตรวจหาสารเสพติดในตัวนักเรียน ซึ่งผล
การตรวจพบวามีนักเรียนท่ีใชสารเสพติดจำนวน ๑ ราย ซึ่งทางโรงเรียนไดดำเนินการเรียกนักเรียนมาพูดคุย
และใหนักเรียนบันทึกเปนลายลักษณอักษร จากนั้นไดเชิญผูปกครองมาพบ ดำเนินการพูดคุยและทำขอตกลง
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รวมกันในการท่ีจะใหนักเรียนเลิกใชสารเสพติด และมีการสุมตรวจนักเรียนเปนระยะมีการติดตามพฤติกรรม
อยางใกลชิดซึ่งผลการตรวจพบวานักเรียนไมไดใชสารเสพติดอีก 
 ๒.๓ การคัดกรองจำแนกกลุมปลอด/กลุมเสี่ยง/กลุมเสพ/กลุมติด/กลุมคา 
 โรงเรียนอุทัยมีการคัดกรองสำรวจสภาพการใชยาเสพติด ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และมีการรายงานให
ผูอำนวยการโรงเรียนทราบตามลำดับ โดยการคัดกรองมาจากการรายงานขอมูลนักเรียนจากครูท่ีปรึกษา ซึ่ง
พบวานักเรียนสวนใหญของโรงเรียนอุทัยอยูในกลุมปลอดสารเสพติด และมีกลุมเสพจำนวน ๔ รายเทานั้น ซึ่ง
นักเรียนรายนี้ไดเขาสูกระบวนการบำบัดและเลิกใชสารเสพติดเปนท่ีเรียบรอยแลว สำหรับกลุมติดและกลุมคา
ยังไมพบจำนวนนักเรียนในสองกลุมนี้  
 ๒.๔ การรายงานการสำรวจสภาพการใชสารเสพติด/ยาเสพติด 
 โรงเรียนอุทัยมีการรายงานการสำรวจสภาพการใชสารเสพติด/ยาเสพติดภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ใหแก
ผูอำนวยการโรงเรียน โดยครูท่ีปรึกษาและนักเรียนแกนนำจะคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแลวรายงานขอมูล
นักเรียนของตนมาท่ีงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแลวเพื่อทำการสรุปขอมูลเปนของโรงเรียน  รวมท้ัง
รายงานสำรวจสภาพการใชสารเสพติดและขอมูลส่ิงเสพติดในระบบ NISPA และ CATAS 
 
มาตรการท่ี ๓ ดานการรักษา 
 ๓.๑ นโยบายการบำบัดรักษาและสงตอหนวยงานสังกัดสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่น 
 โรงเรียนอุทัยมีการบำบัดนักเรียนท่ีเสพยาเสพติดและนักเรียนกลุมเส่ียง โดยการสงตอใหเจาหนาท่ี
ตำรวจประจำโรงเรียนในการพูดคุย ใหคำปรึกษา และใชวิธีการท่ีทำใหนักเรียนเกิดแรงผลักดันท่ีจะเลิกยาเสพ
ติด รวมท้ังการสงนักเรียนเขาคายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 ๓.๒ การดำเนนิงาน “คลินิกเสมารักษ จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา” 
 โรงเรียนอุทัยมีการดำเนินงาน“คลินิกเสมารักษ จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา” โดยมีครูแนะแนวท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการใหคำปรึกษาคอยพูดคุยใหกำลังใจ รับฟงปญหาของนักเรียนกลุมเส่ียง เนนการเสริมแรง
ทางบวก ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในชวงพักกลางวันหรือในชวงเย็นหลังเลิกเรียนซึ่งพบวานักเรียน
กลุมเส่ียงมีจำนวนลดลง  
 
มาตรการท่ี ๔ ดานการเฝาระวัง 
 ๔.๑ การดำเนินงาน “ตูแดงเสมารักษ” รับเร่ืองปญหายาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนอุทัยไดดำเนินงาน“ตูแดงเสมารักษ” รับเรื่องปญหายาเสพติดและอบายมุข โดยใหนักเรียน
เขียนแสดงความคิดเห็น ขอคำถามตางๆเกี่ยวกับปญหายาเสพติดและอบายมุขแลวหยอนลงตูแดงเสมารักษ 
จากนั้นครูท่ีทำงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจะนำขอคำถาม ความคิดเห็น ของนักเรียนมาทำ
การวิเคราะห และติดตอปรึกษาผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดใน
การแนะนำแนวประเด็นท่ีเปนปญหาตางๆ ซึ่งพบวากิจกรรมนี้ ทำใหโรงเรียนไดรับทราบขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ปญหายาเสพติด นำไปสูการแกไขปญหาไดทันทวงที 

๔.๒ เครือขายดานการเฝาระวังปญหายาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนอุทัยมีการจัดกิจกรรมเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดไดแก  
 โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน  โดยโรงเรียนอุทัยมีตำรวจประจำโรงเรียน 
เจาหนาท่ีตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภออุทัย  โดย ดาบตำรวจ  ศุภศิษฐ  เศรษฐศิริกูล  (ครู D.A.R.E.) 
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ซึ่งเปนผูท่ีคอยใหคําปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุน ใหความชวยเหลือ ประสานงานระหวางโรงเรียนกับสถานี
ตํารวจในการแกไขปญหายาเสพติดการพนัน ส่ือลามกอนาจารการทะเลาะวิวาท รานเกม สถานบันเทิง   
และปจจัยเส่ียง โดยมีเปาหมายลดลงและขจัดปญหาดังกลาวใหหมดส้ินไปจากโรงเรียน 
 กิจกรรมหนาเสาธง ๕ นาที โดยผูบริหารโรงเรียน ครูเวรประจำวันจะทำการอบรมใหความรูแก
นักเรียนเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติด พิษภัยของยาเสพติด รวมท้ังการแนะนำวิธีฝกจิตใจใหเขมแข็งผานเรื่อง
ส้ัน นิทาน คติขอเตือนใจตางๆ 
 กิจกรรมโฮมรูมเปนการเพิ่มโอกาสในการพบปะพูดคุยระหวางครูท่ีปรึกษากับนักเรียนและในกลุมเพื่อน
นักเรียนดวยกัน โดยจัดใหครูท่ีปรึกษาพบนักเรียนกอนเขาเรียนประมาณ ๑๐-๑๕ นาทีทุกวัน ผลจากการจัด
กิจกรรมโฮมรูมทำใหนักเรียนโรงเรียนอุทัยมีความคุนเคยและไววางใจครูท่ีปรึกษามากยิ่งข้ึนจึงทำใหนักเรียนกลาท่ี
จะพูดคุยปรึกษาปญหาของตนเองกับครูมากยิ่งข้ึน นำไปสูการแกไขปญหาใหกับเด็กไดทันทวงทีสงผลใหนักเรียนเกิด
การพัฒนาตนเอง  
 กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมท่ีทำใหใหนักเรียนไดรูจักและเขาใจตนเองในทุกๆดาน เชน ความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ เพื่อนำมาเปนแนวทางในการศึกษาตอและเลือกอาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
ตนเอง รวมท้ังการรูจักและเขาใจบุคคลอื่น ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับผูอื่นไดดีและดำเนินชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางเปนสุข ท่ีสำคัญนักเรียนสามารถวิเคราะหปญหาและแกปญหาของตนไดดวยวิธีการท่ีถูกตองเหมาะสม
ทำใหไมของเกี่ยวกับยาเสพติด 
 การจัดครูเวรประจำวันดูแลตามจุดตางๆของโรงเรียนเฝาระวังพื้นท่ีตางๆ ในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในหองน้ำ จุดอับตางๆของโรงเรียนซึ่งทำใหการดูแลบริเวณตางๆรวมท้ังการดูแลนักเรียนเปนไปอยาง
ท่ัวถึง และลดการเกิดความเส่ียง 
 
มาตรการท่ี ๕ ดานการบริหารจัดการ 
 ๕.๑ นโยบายและยุทธศาสตร 
 โรงเรียนอุทัยมีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการปองกันปญหายาเสพติดและอบายมุขท่ี
สอดคลองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ๕ มาตรการ ๔ ตอง ๒ ไม โดยเนน
การปองกนั  การคนหา  การรักษา  การเฝาระวังและการบริหารจัดการ 
 ๕.๒ แผนงานและโครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนอุทัยมีการจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไวในแผนปฏิบัติการ
ประจำปของโรงเรียน   
 ๕.๓ คณะกรรมการดำเนินงานและมีหองปฏิบัติกิจกรรม 
 โรงเรียนอุทัยมีการแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โดยอาศัยความรวมมือในการทำงานของภาคีเครือขายท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูนำชุมชน  
เจาหนาท่ีตำรวจ และคณะครูของโรงเรียนอุทัย  
 ๕.๔ ความรวมมือและประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การบูรณาการบริหารแบบมีสวนรวมกับ
ภาคีเครือขายทุกภาคสวน 

การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอุทัยไดมีการประสาน
ความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวนไดแกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครอง สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย วัด  แพทยประจำตำบล  นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เจาหนาท่ี
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ตำรวจ  และชุมชนโดยจะมีการจัดประชุมภาคีเครือขายเพื่อปรึกษาหารือหรือวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตและปองกันแกไขปญหายาเสพติด ไดแกการประชุมผูปกครองนักเรียน  การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การประชุมผูนำชุมชนตำบลอุทัย 

นอกจากนี้โรงเรียนอุทัย  ยังไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขายในการดำเนินกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน กิจกรรมกีฬาตานภัยยาเสพติด  กิจกรรมปลูกตนไม  กิจกรรมวันแม  
กิจกรรมอบรมสาธารณสุขเกี่ยวกับยาเสพติด  การจัดอบรมดานอาชีพ การอบรมใหความรูทางดานกฎหมายโดย
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  
 ๕.๕ การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยอบายมุขของโรงเรียนอุทัยนั้น ไดมีการกำกับติดตาม 
ประเมินผลเพื่อใหการดำเนินงานมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการทำ
หนาท่ีนิเทศ กำกับกับติดตามการปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแลวสรุปผลการ
ดำเนินการรายงานตอผูบริหาร 
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คาํส่ังโรงเรียนอุทยั 

                                                                          ที่      /๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

                       

 ดว้ยรัฐบาลไดป้ระกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตอ้งเร่งดาํเนินการตาม

นโยบายสําคัญของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยต้องทาํให้สถานศึกษาทั่วประเทศ

ปลอดยาเสพติด ศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ไดบู้รณาการจดัทาํแผนปฏิบติัการ

ร่วมกบัทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง จึงไดจ้ดัทาํโครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษาทุกแห่งทัว่ประเทศ 

 เพ่ือให้การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว โดยอาศยัอาํนาจตามความใน

มาตรา ๓๙ (๑) และ (๖)  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียน

อุทยั จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว ดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการอํานวยการ 

    ๑. นายภาณุวฒัน์ เขียวนาค ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั  ประธานกรรมการ 

    ๒.นางผาสุข  สุตเตมีย ์ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั  รองประธานกรรมการ 

    ๓. นายสมชาย  ทองคาํ  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฯฝ่ายงบประมาณ กรรมการ   

    ๔. นายจิตรกร  ดีวงษา  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฯฝ่ายบุคลากร  กรรมการ  

    ๕. นางวรวสา   นิลพฒัน ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฯฝ่ายบริหารทัว่ไป กรรมการ 

    ๖. นางสุมิตรา  สาดแสงจนัทร์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฯวิชาการ  กรรมการ  

    ๗. นายชินกร  เมาลิทอง ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฯกิจการนกัเรียน กรรมการ 

    ๘. นายชลพงษ์ ทองอุดม หัวหนา้งานป้องกนัส่ิงเสพติด  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ให้ความรู้แก่นักเรียนและให้คาํปรึกษา แนะนํา ในการ

ดาํเนินงานห้องเรียนสีขาว ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ เฝ้าระวงัสอดส่องดูแลรับทราบปัญหา นาํเสนอ

ผูบ้ริหารให้รับทราบ เพ่ือนาํไปสู่การป้องกนัและแกไ้ขอยา่งเป็นระบบต่อไป 
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คณะกรรมการดําเนนิงาน 

    ๑.  นางสาวตวงทอง หวงัดี  ประธานนกัเรียน   ประธานกรรมการ 

    ๒.  นางสาวพลอย  งามนิมิต  รองประธาน   รองประธานกรรมการ 

    ๓.  นายโอบนิธิ จนัทร์ศิลป์ รองประธาน   กรรมการ 

    ๔.  นางสาวเพญ็นภา ทองแมน้ หัวหนา้ห้อง ม.๕    กรรมการ   

    ๕.  นางสาววิจิตรา สายเมือง   หัวหนา้ห้อง ม.๔   กรรมการ 

    ๖.  เด็กหญิงนยัน์ภคั เรืองเดช  หัวหนา้ห้อง ม.๓   กรรมการ 

    ๗.  เด็กหญิงผาณิต ตรีวี  หัวหนา้ห้อง ม.๒  กรรมการ 

    ๘.  เด็กชายเปรมวุฒิ เทพตีเหล็ก หัวหนา้ห้อง ม.๑   กรรมการ 

    ๙.  นายธาดา  บางประเสริฐ  รองหัวหนา้ห้อง ม.๖  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนา้ที่  ประสานงานกบัคณะกรรมการอาํนวยการเพ่ือวางแผนดาํเนินงานตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว  

และจดักิจกรรมตามที่ไดรั้บมอบหมาย และถ่ายทอดองคค์วามรู้จากการอบรมให้กบันักเรียนทุกคนในห้องเรียน 

เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาเป็นสถานศึกษาสีขาว และสถานศึกษาตน้แบบของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

 

ฝ่ายการเรียน 

    ๑.  นางสาวนฤมล  อินทสังข ์  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการเรียนของโรงเรียน ประธานกรรมการ 

    ๒.  นางสาวพชัรี  ตรีราวาส  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการเรียน ชั้นม.๖ รองประธานกรรมการ 

    ๓.  นางสาวณัฐสุดา จนัทร์กระจ่าง รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการเรียน ชั้นม.๕ กรรมการ 

    ๔.  นางสาวรสสุคนธ์ ชาภกัดี   รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการเรียน ชั้นม.๔ กรรมการ  

    ๕.  เด็กหญิงอาทิตยา ร่ืนญาณ  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการเรียน ชั้นม.๓ กรรมการ 

    ๖.  เด็กชายอคัรเดช โลโสดา  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการเรียน ชั้นม.๒ กรรมการ 

    ๗.  เด็กหญิงธญัชนก ผิพ่วนนอก รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการเรียน ชั้นม.๑ กรรมการ 

    ๘.  นาวสาวนิรชา  ดีปัญญา  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการเรียน ชั้นม.๖ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ช่วยเหลือในดา้นวิชาการเก่ียวกบัการเรียน การบา้น โครงงานหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียน

ตอ้งรับผิดชอบแกไ้ขช่วยเหลือ และให้คาํแนะนาํ คาํอธิบาย ช้ีแนะ แหล่งเรียนรู้ และนาํเสนอครูที่ปรึกษา 
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ฝ่ายการงาน 

    ๑.  นางสาวแพรว  งามนิมิตร  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการงานของโรงเรียน ประธานกรรมการ 

    ๒.  นางสาวอริษา  คิดเข่ม          รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการงาน ชั้นม.๖ รองประธานกรรมการ 

    ๓.  นายรังสิมนัต ์ แสนปรีชา  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการงาน ชั้นม.๕ กรรมการ 

    ๔.  นางสาวอารียา เกิดมากมี  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการงาน ชั้นม.๔ กรรมการ  

    ๕.  เด็กหญิงเกศแกว้ ป่ินทอง  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการงาน ชั้นม.๓ กรรมการ 

    ๖.  เด็กหญิงวิอุษา แกมขุนทด รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการงาน ชั้นม.๒ กรรมการ 

    ๗.  เด็กหญิงขนิฐนภา ศิริบูรณ์  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการงาน ชั้นม.๑ กรรมการ 

    ๘.  นางสาวศศิพิมพ ์ งามนิมิตร  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายการงาน ชั้นม.๖ กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้าที่  ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน รักษาของมีค่าและทรัพยส์มบติัของห้องเรียน วสัดุ

อุปกรณ์ที่ชาํรุด ป้องกนัอุบติัเหตุภายในห้องเรียน จดัสภาพส่ิงแวดลอ้มในห้องเรียนให้น่าเรียน และป้องกนัไม่ให้

มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคเ์กิดขึ้นในห้องเรียน 

 

ฝ่ายกิจกรรม 

    ๑. นายสิทธิพงษ ์ พกัศาลา  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายกิจกรรมของโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

    ๒. นางสาววรรณลิษา  ไวยจินดา รองหัวหนา้ห้องฝ่ายกิจกรรม ชั้นม.๖          รองประธานกรรมการ 

    ๓.  นางสาววณิชชา กุมพิทกัษ ์    รองหัวหนา้ห้องฝ่ากิจกรรม  ชั้นม.๕ กรรมการ 

    ๔.  นางสาวศศิธารา พิมพห์านาม รองหัวหนา้ห้องฝ่ายกิจกรรม ชั้นม.๔ กรรมการ  

    ๕.  เด็กหญิงชลธิชา ตรีสุทธ์  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายกิจกรรม ชั้นม.๓ กรรมการ 

    ๖.  เด็กชายจกัรพรรณ   นํ้าเพชร รองหัวหนา้ห้องฝ่ายกิจกรรม ชั้นม.๒ กรรมการ 

    ๗.  เด็กหญิงนยันา กรองร่มโพธ์ิ รองหัวหนา้ห้องฝ่ายกิจกรรม ชั้นม.๑ กรรมการ 

    ๘.  นางสาวอนุสรา  เหล็กไหล  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายกิจกรรม ชั้นม.๖        กรรมการและเลขานุการ 

  

 มีหน้าที่  จดักิจกรรมที่สร้างสรรค ์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดบัชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา 

ศิลปวฒันธรรม และจดักิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพ่ือนๆ เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมี

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
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ฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

    ๑.   นายปิติพล   แยม้มาก        รองหัวหนา้ห้องฝ่ายสารวตัรนกัเรียนของโรงเรียน ประธานกรรมการ 

    ๒.   นายณัฐพงษ ์  คงพรม   รองหัวหนา้ห้องฝ่ายสารวตัรนกัเรียน ชั้นม.๖ รองประธานกรรมการ 

    ๓.  นางสาวปิยากร ชิดนอก  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายสารวตัรนกัเรียน ชั้นม.๕ กรรมการ 

    ๔.  นายเตชะรัตน์ เงินสอดทอง รองหัวหนา้ห้องฝ่ายสารวตัรนกัเรียน ชั้น๔  กรรมการ  

    ๕.  เด็กหญิงนนัทิชา ไสว  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายสารวตัรนกัเรียน ชั้นม.๓ กรรมการ 

    ๖.  เด็กหญิงพรทิพย ์  บาํรุงการ รองหัวหนา้ห้องฝ่ายสารวตัรนกัเรียน ชั้นม.๒ กรรมการ 

    ๗.  เด็กหญิงเบญจมาศ  โพธ์ิศรี  รองหัวหนา้ห้องฝ่ายสารวตัรนกัเรียน ชั้นม.๑ กรรมการ 

    ๘.  นายณรงคเ์ดช  แทนจะโป๊ะ  รองหัวหนา้ห้องฝ่าย สารวตัรนกัเรียน ชั้นม.๖ กรรมการและเลขานุการ 

         มีหนา้ที่ สอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอบั เช่นห้องนํ้า หรือที่บริเวณอาคาร แหล่ง 

มัว่สุมสูบบุหร่ี ดูแลเพ่ือน หากมีพฤติกรรมที่ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด หรือพฤติกรรมเส่ียง รวมทั้งปัญหาส่วนตวั 

ในดา้นต่างๆ ให้คณะกรรมการห้องเรียนแกไ้ข แต่หากไม่สามารถแกไ้ขได ้ให้นกัเรียนบอกครูที่ปรึกษาเพ่ือ 

แกไ้ขต่อไป 

 

ให้คณะกรรมการที่ไดรั้บการแต่งตั้ง ดาํเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวระดบัชั้นเรียน ให้เป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย ทั้งน้ีขอให้คาํนึงถึงผลสัมฤทธ์ิของการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสี

ขาวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาเป็นสถานศึกษาสีขาว และสถานศึกษาตน้แบบ

ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป  

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

ส่ัง ณ วนัที่  ๒๖  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                                  

 

                                                                   (นายภาณุวฒัน์  เขียวนาค) 

                                                                   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั 

 



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
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คาํส่ังโรงเรียนอุทยั 

                                                                             ที่             /๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

---------------------------------------- 

  ตามที่รัฐบาลกาํหนดให้การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ท่ีทุกภาคส่วน

ตอ้งให้ความร่วมมือ เพ่ือไม่ให้เยาวชนเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการไดม้อบนโยบาย

ให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกดั ดาํเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือให้

การดาํเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนอุทัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๙๑ (๑) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พุทธศกัราช ๒๕๔๗ และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม โรงเรียนอุทยั จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

คณะกรรมการอาํนวยการ 

    ๑.   นายภาณุวฒัน ์ เขียวแกว้   ผูอ้าํนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 

    ๒.  นายสอน  ไววิญญา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       รองประธาน 

    ๓.  นายอรรถพร บุญจิตรากุล      นายกเทศบาลตาํบลอุทยั                กรรมการ 

    ๔.  พ.ต.อ.สมิทธิ สารอต        เจา้หนา้ที่ตาํรวจ สภ.อุทยั             กรรมการ  

    ๕.  นายเศกสรรค ์ ชวนะดีเลิศ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลอุทยั                                 กรรมการ 

    ๖.  พระสมุห์เดชา   ศิริปุณโญ เลขาฯเจา้อาวาสวดัโคกชา้ง            กรรมการ 

    ๗.  นางผาสุข  สุตเตมีย ์ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั   กรรมการ 

    ๘.  นายสมชาย ทองคาํ  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฯฝ่ายงบประมาณ  กรรมการ  

    ๙.   นายจิตรกร    ดีวงษา  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฯฝ่ายบุคลากร   กรรมการ  

    ๑๐. นางวรวสา   นิลพฒัน ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฯฝ่ายบริหารทัว่ไป  กรรมการ 

    ๑๑. นางสุมิตรา สาดแสงจนัทร์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฯวิชาการ   กรรมการ  

    ๑๒. นายชินกร เมาลิทอง ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฯกิจการนกัเรียน  กรรมการ 

    ๑๓. นายชลพงษ์ ทองอุดม หัวหนา้งานป้องกนัส่ิงเสพติด  กรรมการและเลขานุการ 

 



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
         

37        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

  มีหนา้ที่   

๑.  อาํนวยการ ประชุม ปรึกษาหารือ ให้คาํปรึกษา ประสานงาน วางแผนการดาํเนินงานสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วตัถุประสงค ์

๒.  มอบหมาย แบ่งภาระงาน นิเทศติดตามงาน ให้บุคลากรรับผิดชอบดาํเนินงานตามมาตรฐานและตวั

บ่งช้ีของสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

    ๑. นายชินกร เมาลิทอง ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฯกิจการนกัเรียน                  ประธานกรรมการ 

    ๒.นางสมศรี   อ่อนลมูล    ครู  คศ.๓     กรรมการ 

    ๓.นางวรรณรัตน์   ศรศิลป์  ครู  คศ.๓      กรรมการ 

    ๔.นางมาลี   ดีวงษา   ครู  คศ.๓       กรรมการ 

    ๕.นายพรพจน์   ดีวงษา  ครู  คศ.๓       กรรมการ 

    ๖.นางพิมพพ์รรณ   หิรัญพงษ์  ครู  คศ.๓       กรรมการ 

    ๗.นายธีระพนท ์  เกตุสิงห์  ครู  คศ.๓       กรรมการ 

     ๘.นางจนัทร์ประภา  คาํศรีจนัทร์ ครู  คศ.๓        กรรมการ 

     ๙.นางวรวสา  นิลพฒัน ์  ครู  คศ.๓        กรรมการ 

     ๑๐.นายจิตรกร   ดีวงษา  ครู  คศ.๓        กรรมการ 

     ๑๑.นายวิรัตน์  กิจสมพงษ ์  ครู  คศ.๓        กรรมการ 

    ๑๒.นางสาวสุวรรณ   อรรถจินดา ครู  คศ.๒        กรรมการ 

     ๑๓.นายสมชาย   ทองคาํ  ครู  คศ.๓        กรรมการ 

     ๑๔.นางสาํเนา   บาํรุงกิจ  ครู  คศ.๓         กรรมการ 

     ๑๖.นายศกัดา   ชัยเนตร  ครู  คศ.๓         กรรมการ 

     ๑๗.นางวรรณา   ศิริยทุธ์  ครู  คศ.๓          กรรมการ 

     ๑๘.นายสรายทุธ์  หอมชู  ครู  คศ.๓         กรรมการ 

     ๑๙.นางจุฑารัตน์   หอมชู  ครู  คศ.๓         กรรมการ 

     ๒๐.นางสุมิตรา   สาดแสงจนัทร์ ครู  คศ.๒         กรรมการ 

     ๒๑.นางสาวกฤตยา   เจริญเช้ือ  ครู  คศ.๒         กรรมการ 

     ๒๒.นายจรัญ   กรีปักษ์  ครู  คศ.๒         กรรมการ 



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
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     ๒๓.นายพงศธร  อมตเวทิน  ครู  คศ.๒          กรรมการ 

     ๒๔.นางวรัฐพร    ไพบูลยว์งษ์  ครู  คศ.๓          กรรมการ 

     ๒๕.นางอาํภา   โพธิสัตย ์  ครู  คศ.๓       กรรมการ 

     ๒๖.นางนงคราญ  ลาภอารมณ ์  ครู  คศ.๓       กรรมการ 

     ๒๗.นางนุชนาฏ  มณีวงษ ์  ครู  คศ.๒       กรรมการ 

     ๒๙.นางสาวธนกัษร  สืบสาย  ครู  คศ.๑      กรรมการ 

     ๓๐.นางสาวกษมาศ  ฟองเพชร  ครู  คศ.๑      กรรมการ 

     ๓๑.นางพนิดา  สีนวล   ครู  คศ.๒      กรรมการ 

     ๓๒.นางอรทยั  สุพร   ครู  คศ.๑      กรรมการ 

     ๓๓.นางสาวพชัชานนัท ์ โภชฌงค ์ ครู  คศ.๑                  กรรมการ 

    ๓๔.นางสาวนนัทิยา  เกาะแกว้  ครูผูช่้วย                   กรรมการ 

    ๓๕.นายภาคภูมิ  พ่ึงเพง็  ครูผูช่้วย                   กรรมการ 

    ๓๖.นางสาวสุภาพร  หงษส์ร้อย  ครูผูช่้วย                   กรรมการ 

    ๓๗.นางสาวมนชยา  จิตตรีงาม  ครูผูช่้วย                   กรรมการ 

    ๓๘.นางสาวอภิญญา  ระหารไทย ครูผูช่้วย                   กรรมการ 

    ๓๙.นางสาวพรรณทิพา  มูลมวล ครูผูช่้วย                   กรรมการ 

    ๔๐.นางสาวสาวิณี  หวะสุวรรณ์ ครูผูช่้วย                   กรรมการ 

    ๔๑. นายชลพงษ์ ทองอุดม           หัวหนา้งานป้องกนัส่ิงเสพติด       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑.  ศึกษาคู่มือการดาํเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ 

 ๒.  ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน กาํหนดขั้นตอนการดาํเนินงาน กระบวนการดาํเนินงาน แนวทางการ 

ดาํเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนอุทยั 

ขอให้ครูและบุคลากรที่ไดรั้บการแต่งตั้ง ประสานงาน วางแผน ดาํเนินงาน ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ที่ไดรั้บ 

มอบหมายดว้ยความเสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อหน้าอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ เพ่ือให้บงัเกิดผลดีต่อทาง

ราชการสืบไป  

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

   สั่ง ณ วนัท่ี  ๒๖  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

              

                                                                                    

         (นายภาณุวฒัน์  เขียวนาค) 

                                                                                                 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั 



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
         

39        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

คําส่ังโรงเรียนอุทัย 

ที่    / ๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งต้ังครูแกนนําและนักเรียนแกนนําการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

          ดว้ยโรงเรียนอุทยัจะดาํเนินงานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เพ่ือให้การดาํเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ตรงตามจุดประสงคข์องการดาํเนินงาน   จึงแต่งตั้งครูแกน

นาํและนกัเรียนแกนนาํการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ดงัน้ี 

 ๑. ครูแกนนํา 

                  ๑. นายภาณุวฒัน์ เขียวนาค  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

                  ๒.นางผาสุข                สุตเตมีย ์            รองผูอ้าํนวยการ รองประธาน 

                  ๓. นายชินกร               เมาลิทอง   ผูช่้วยฯกิจการนกัเรียน   กรรมการ 

                  ๔.นายธีระพนท ์          เกตุสิงห์ ครู คศ. ๓  กรรมการ 

                  ๕.นางพิมพพ์รรณ       หิรัญพงษ์ ครู คศ. ๓  กรรมการ 

                  ๖.นางสาวสุวรรณ       อรรถจินดา ครู คศ. ๒  กรรมการ 

                  ๗.นายจรัญ                  กรีปักษ์ ครู คศ. ๒  กรรมการ 

                  ๘.นายภาคภูมิ              พ่ึงเพง็ ครู คศ. ๑  กรรมการ 

                  ๙.นางสาวพชัชานนัท ์ โภชฌงค ์ ครู คศ. ๑  กรรมการ 

    ๑๐.นายชลพงษ์ ทองอุดม              ครู คศ.๒               กรรมการและเลขานุการ 

              

๒. นักเรียนแกนนํา 

                   ๒.๑ นางสาวตวงทอง  หวงัดี    นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕ 

                    ๒.๒นายธาดา  บางประเสริฐ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕ 

 ๒.๓นางสาวนฤมล  อินทสังข ์ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕ 

 ๒.๔นางสาวนิรชา  ดีปัญญา นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕ 

 ๒.๕นางสาวนิศาชล  บุญมีมา นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕ 

 ๒.๖นายปิติพล  แยม้มาก นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕ 

 ๒.๗นางสาวปิยธิดา  คาํปาน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕ 



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
         

40        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

 ๒.๘นางสาวปิยากร  ชิดนอก นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕ 

 ๒.๙นางสาวแพรว  งามนิมิต นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕ 

ทั้งน้ีให้บุคคลที่ไดรั้บการแต่งตั้งมีหนา้ที่ดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน โรงเรียน

อุทยั และจดัทาํรายงานสรุปให้ผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บทราบทุกเดือน 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

   ส่ัง ณ วนัที่  ๒๖  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

              

                                                                                    

         (นายภาณุวฒัน์  เขียวนาค) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
         

41        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

 

                                                       

 

                  คาํส่ังโรงเรียนอุทยั 

                                                                         ที่        /๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานการดาํเนินงานห้องเรียนสีขาว  และโครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

---------------------------------------- 

 ตามที่รัฐบาลกาํหนดให้การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องให้

ความร่วมมือ เพ่ือไม่ให้เยาวชนเก่ียวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้

สถานศึกษาทุกแห่งในสังกดั ดาํเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือให้การ

ดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนอุทัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                        

มีประสิทธิภาพ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๙๑ (๑) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พุทธศกัราช ๒๕๔๗ และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม  โรงเรียนอุทยั จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน

การดาํเนินงานห้องเรียนสีขาว  และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ดงัน้ี 

    ๑. นายภาณุวฒัน์ เขียวนาค ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั  ประธานกรรมการ 

    ๒.นางผาสุข  สุตเตมีย ์ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั  รองประธานกรรมการ 

    ๓. นางพิมพพ์รรณ หิรัญพงษ์ ครู คศ. ๓    กรรมการ 

    ๔. นางสุมิตรา  สาดแสงจนัทร์ ครู คศ. ๒    กรรมการ  

    ๕. นายจรัญ   กรีปักษ ์  ครู คศ. ๒    กรรมการ  

    ๖. นางนุชนาฎ มณีวงศ ์  ครู คศ.๒    กรรมการ 

    ๗. นางสาวสุภาพร เหมือนสร้อย ครู คศ.๑    กรรมการ  

    ๘. นายชินกร  เมาลิทอง ครู คศ.๓    กรรมการ 

    ๙. นายชลพงษ์ ทองอุดม ครู คศ. ๒    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่

๑. ศึกษาคู่มือการดาํเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ 



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
         

42        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

๒. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสถานศึกษาสีขาว/แผนกสีขาว และโครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กาํหนดหลกัเกณฑ์การประเมิน และมอบหมายหน้าที่แต่ละบุคคลที่

เป็นกรรมการเพ่ือความเป็นเอกภาพในการปฏิบติังาน 

 

ขอให้ครูและบุคลากรที่ไดรั้บการแต่งตั้ง ประสานงาน วางแผน ดาํเนินงาน ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ที่ไดรั้บ 

มอบหมายดว้ยความเสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อหน้าอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ เพ่ือให้บงัเกิดผลดีต่อทาง

ราชการสืบไป  

 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

ส่ัง ณ วนัที่  ๒๖  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

              

 

 

                                                                       (นายภาณุวฒัน์  เขียวนาค) 

                                                                       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
         

43        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

เร่ือง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนอุทัย 

ระหว่าง 

โรงเรียนอุทัย ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้นําชุมชนตําบลอุทัย 

 อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

                      บนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ีทาํขึ้นระหว่างผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั กบัตวัแทนผูป้กครอง นกัเรียน

และผูน้าํชุมชนในตาํบลอุทยั เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยให้ผูม้ี

อาํนาจหนา้ที่และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนอุทยัให้บรรลุผลสําเร็จเป็น

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้จงได้ภายในวนัที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีข้อตกลง

ร่วมกนัในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

          ขอ้ ๑ ดาํเนินการอย่างเขม้แข็งและจริงจงัให้ยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของโรงเรียน

อุทัย และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้บรรลุ

วตัถุประสงคโ์ดยเร็ว 

          ขอ้ ๒ ร่วมคน้หาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือเขา้สู่กระบวนการบาํบดัรักษา 

          ขอ้ ๓ ดาํเนินการและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยกระบวนการต่างๆ จนสามารถประกาศ

เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดโดยเร็ว 

          ขอ้ ๔ ควบคุม ดูแล ทุกคน ไม่ให้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดในทุกกรณี หากมีการเก่ียวขอ้งจะตอ้งถูก

ดาํเนินการแกไ้ขตามขั้นตอน 

         ขอ้ ๕ การลงนามความร่วมมือ 

        เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น และความตั้งใจท่ีจะร่วมกันดาํเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้

ปรากฏผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

        ผูท้าํขอ้ตกลงไดท้าํความเขา้ใจในบนัทึกขอ้ตกลงและเห็นพอ้งกนัแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

 

 

 

(นายภาณุวฒัน์  เขียวนาค) 



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
         

44        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

โรงเรียนอุทยั 

รายนามผูล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 

เร่ือง การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดโรงเรียนอุทยั 

 

 
(นายสอน  ไววิญญา) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

            (นายอรรถพร  บุญจิตรากุล)                                                 (นายเศกสรรค ์ ชวนะดีเลิศ) 

           นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลอุทยั                                        ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลอุทยั 

 

 

 

 

           (พระสมุห์เดชา  สิริปุณโย)                                                     (พ.ต.อ.สมิทธิ  สารอต)                             

   เลขานุการเจา้อาวาสวดัโคกชา้ง ผูแ้ทนศาสนา                        ผูก้าํกบัการสถานีตาํรวจภูธรอุทยั 

 

 

 

 

(นางเพชรดา  สนชาญ) 

กาํนนัตาํบลอุทยั 



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
         

45        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

แผนปฏิบตัิการตลอดปการศึกษา 
งาน/โครงการปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

โรงเรียนอุทัย 

ช่ือโครงการ    หองเรียนสีขาว 

แผนงาน บริหารกิจการนักเรียน     บริหารบุคคลและงบประมาณ     บริหารวิชาการ     บริหารท่ัวไป 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายชลพงษ  ทองอุดม 

ลักษณะโครงการ           โครงการตอเนื่อง         โครงการใหม          โครงการพิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

---------------------------------------- 

สนองกลยุทธ สพฐ. 

 ขอท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท 

สนองกลยุทธ สพม.๓ 

 ขอท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยเนนกลยุทธการปองกันและ

ลดจำนวนผูท่ีเกี่ยวของ ยาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษา ปจจุบันยาเสพติดไดแพรระบาดสูเยาวชนและ

ประชาชนมากยิ่งข้ึน มีเยาวชนกลุมเสียงบางสวน มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด สูบบุหรี่ ด่ืมสุรา หรือ

เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล และอื่นๆ นับเปนวิกฤตการณท่ีทุกฝายตองเรงดำเนินการและรวมมือในการปองกัน

แกไขปญหาโดยเรงดวนและตอเนื่อง โดยเฉพาะสถานศึกษามัธยม ซึ่งมีเยาวชนอยูในวัยท่ีเกี่ยวของกับส่ิงเสพติด 

โรงเรียนไดตระหนักและใหความสำคัญตอปญหานี้ตลอดมา จึงกำหนดเปนนโยบายใหงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดดำเนินกิจกรรมเพื่อการแกไข ปองกัน ปรับปรุงและสรางเสริมพฤติกรรมนักเรียนใหหางไกล

จากส่ิงเสพติด 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑  เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและความ

รุนแรง 

 ๒.๒  เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการรณรงคและปองกันแกไขปญหายาเสพติดและความรุนแรง 

๓. เปาหมาย 

    เปาหมายเชิงปริมาณ 

    - นักเรียนมีความรูความเขาใจถึงโทษ พิษภัย ของส่ิงเสพติดและความรุนแรงและชวยการรณรงค

ตอตานยาเสพติดในโรงเรียนและความรุนแรง 

    เปาหมายเชิงคุณภาพ 

    - นักเรียนจำนวนรอยละ  ๑๐๐  ปลอดจากส่ิงเสพติดทุกชนิดและความรุนแรง 



 

                                       โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
         

46        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

๔. วิธีดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 

๑ 

การเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน 

 

๘,๐๐๐ 

๑๖ พ.ค ๖๑  

นายชลพงษ   

ทองอุดม 

 

๒ - คัดกรองนักเรียนกลุมเส่ียงและการตรวจสารเสพ

ติดในปสสาวะ 

- จัดปายนิเทศใหความรู 
- เดินรณรงคเน่ืองในวันงดสูบบุหรี่โลก 

 

๓๑ พ.ค ๖๑ 

๓ - จัดปายนิเทศใหความรู 
- เดินรณรงคเน่ืองในสัปดาหตอตานยาเสพติด 

- จัดกิจกรรมในหองประชุม 

มิ.ย ๖๑ 

 

๔ - จัดปายนิเทศใหความรู 
- กิจกรรมหนาเสาธง 

- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความรุนแรง 
- ตรวจปสสาวะ 
- จัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 
- จัดกีฬาตานยาเสพติด 

 

ธ.ค ๖๑ 

๕ การวัดผลประเมินผล 

-  ติดตามและประเมินผล 

 ก.พ ๖๒  

 รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๘,๐๐๐   

 

๕. งบประมาณท่ีใช 

     ๕.๑  เงินงบประมาณท่ีไดจัดสรร   ๘,๐๐๐ บาท   

๖. การวัดและประเมินผล 

ตัวบงช้ีสภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
๑. รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรูใน
การปองกนัตนเองจากส่ิงเสพติด 
๒. รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม
กิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดใน
โรงเรียนและหนวยงานตางๆ 
๓. รอยละ ๙๐ ของนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ แข็งแรงปลอดภัยจากส่ิงเสพติด
และความรุนแรง 

-สังเกต, สอบถาม,ทดสอบ 
 
-สังเกตการปฏิบัติจริง 
 
 
- สังเกต,สอบถาม 

-แบบสอบถาม ,แบบทดสอบ 
 
-ภาพถาย 
-บันทึกการเขารวมกิจกรรม 
 
-ผลการตรวจปสสาวะและผล
การตรวจสุขภาพ 
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๗. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑. นักเรียนรูจักวิธีปองกันตนเองใหปลอดภัยจากส่ิงเสพติด 

 ๒.  นักเรียนมีสวนรวมในการรณรงคและปองกันแกไขปญหายาเสพติดและความรุนแรง 

 ๓.  นักเรียนปลอดจากสารเสพติด 

   

      ผูเสนอโครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ                                  ผูพิจารณาโครงการ 

     

ลงช่ือ...................................................    ลงช่ือ .............................................. 

        (นายชลพงษ  ทองอุดม)                  (นายชินกร  เมาลิทอง) 

        หัวหนางานปองกันส่ิงเสพติด               ผูชวยผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียน 

 

 

              ผูเห็นชอบโครงการ                                                            ผูอนุมัติโครงการ 

          

ลงช่ือ     ...............................................       ลงช่ือ.............................................  

           (นางผาสุข  สุตเตมีย)                                 (นายภาณุวัฒน  เขียวนาค) 

          รองผูอำนวยการโรงเรียนอุทัย              ผูอำนวยการโรงเรียนอุทัย 
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                         แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปการศึกษา ..............๒๕๖๑................. 
 
ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 
 

๑.๑  ขอมูลสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา.................โรงเรียนอุทัย................................................................................................... 
 สถานท่ีต้ัง........๑๑......หมู ๑......ตำบลอุทัย..........อำเภออุทัย..........จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.............. 
 สังกัด..............สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓.......................................................... 
 โทรศัพท...๐-๓๕๓๕-๖๕๐๘.....โทรสาร...๐๓๕๓๕๖๒๔๑.....E-mail : ut2108.2501@gmail.com 

เปดสอน    ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
ประเภทสถานศึกษา   เล็ก   กลาง   ใหญ    ใหญพิเศษ 
จำนวนนักเรียนท้ังหมด.......๘๕๘.............คน จำนวนหองเรียนท้ังหมด ........๒๓............. หอง 
จำนวนครู/อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา.........๔๓...........คน  อัตราจาง/จางสอน........๓........คน 

 ช่ือผูบริหารสถานศึกษานายภาณุวัฒน...เขียวนาค..เลขบัตรประชาชน    3170300031665.......... 
 โทรศัพท (มือถือ).......๐๘๑-๘๔๘-๔๒๑๓....... E-mail : .............panuwas@gmail.com................... 
 ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ.....นายชลพงษ.....ทองอุดม.......เลขบัตรประชาชน ๓๑๔๑๔๐๐๒๑๑๓๘๑.... 
 โทรศัพท (มือถือ)......๐๙๔-๙๒๗-๒๖๙๙.........E-mail : ............chonlapong11@gmail.com......... 

๑.๒  คำช้ีแจงการประเมิน 
๑.๒.๑  ผูประเมินทำเครื่องหมาย X ในชองคะแนนการประเมินผลท่ีปฏิบัติและสรุปรวมคะแนนใน 

แตละมาตรฐาน 
 ๑.๒.๒  ผูประเมินสรุปผลคะแนนการประเมินทุกมาตรฐานรวมกันแลวคิดเปนรอยละ โดยใชเกณฑ 
การประเมิน ดังนี ้
 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
ต่ำกวา ๖๐ ปรับปรุง 
๖๐ - ๖๙ พอใช 
๗๐ - ๗๙ ดี 
๘๐ - ๘๙ ดีมาก 
๙๐ - ๑๐๐ ดีเดน 

 
 
 

สถานศึกษาสีขาว ๑ 
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ตอนท่ี ๒  เกณฑการประเมิน ๑. มาตรฐานดานการปองกัน (๖๐ คะแนน) 
 
 

ตัวบงช้ี 
เกณฑการประเมินผล 

หลักฐานรองรอย 
คะแนน รายการ 

๑.๑ สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรม
หองเรียนสีขาว  (๔๐ คะแนน) 

๐ 

 
๑๐ 

 
๒๐ 

 
๓๐ 

 
40 

ผลการดำเนินงานหองเรียนสีขาวระดับ
ดีเดน ต่ำกวารอยละ ๖๐ 
ผลการดำเนินงานหองเรียนสีขาวระดับ
ดีเดน รอยละ ๖๐ – ๖๙ 
ผลการดำเนินงานหองเรียนสีขาวระดับ
ดีเดน รอยละ ๗๐ – ๗๙ 
ผลการดำเนินงานหองเรียนสีขาวระดับ
ดีเดน รอยละ ๘๐ – ๘๙ 
ผลการดำเนินงานหองเรียนสีขาวระดับ
ดีเดน รอยละ ๙๐ – ๑๐๐ 

 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ
หองเรียนสีขาวระดับดีเดน 
หองเรียนท้ังหมด ......23............... หอง 
หองเรียนสีขาวดีเดน .21.................. หอง 
คิดเปนรอยละ .......91.30.............. 
 
 

๑.๒ สถานศึกษาจัดประกาศผลงาน
หองเรียนสีขาวดีเดนทุกภาคเรียน  
และมอบรางวัลหรือเกียรติบัตร
กระทรวงศึกษาธิการหนาเสาธง  
(๕ คะแนน) 

๐ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ไมมี 
ปฏิบัติตามขอ ๑ 
ปฏิบัติตามขอ ๒ 
ปฏิบัติตามขอ ๓ 
ปฏิบัติตามขอ ๔ 

สถานศึกษามีการดำเนินงาน ดังน้ี 
๒. มอบรางวัล ๔ เดือน/ครั้ง 
๒. มอบรางวัล ๓ เดือน/ครั้ง 
๓. มอบรางวัล ๒ เดือน/ครั้ง 
๔. มอบรางวัลทุกเดือน 

๑.๓ สถานศึกษามีการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี ่
 (๑๐ คะแนน) 

๐ 
๑ 
๔ 
๗ 
๑๐ 

ไมม ี
ปฏิบัติตามข้ันตอนได ๑ ขอ 
ปฏิบัติตามข้ันตอนได ๓ ขอ 
ปฏบิัติตามข้ันตอนได ๕ ขอ 
ปฏิบัติตามข้ันตอนได ๗ ขอ 

สถานศึกษามีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 

 ๑. การบริหารจัดการแตงต้ังคณะทำงาน 

 ๒. มีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่  

 ๓. มีการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ 

 ๔. การสอดแทรกบุหรี่ในการเรียน
การสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 

 ๕. การมีสวนรวมของนักเรียนนักศึกษา 

 ๖. การดูแลชวยเหลือ นักเรียน 
นักศึกษา ไมใหสูบบุหรี ่

 ๗. การมีกิจกรรมรวมกันระหวาง
โรงเรียนและชุมชน 

๑.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิง
สรางสรรคเพ่ือปองกันยาเสพติด  
(๕ คะแนน) 

๐ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ไมมี 
ปฏิบัติตามข้ันตอนได ๑ ขอ 
ปฏิบัติตามข้ันตอนได ๒ ขอ 
ปฏิบัติตามข้ันตอนได ๓ ขอ 
ปฏิบัติตามข้ันตอนได ๔ ขอ 

สถานศึกษามีข้ันตอนในการจัดกิจกรรม
เชิงสรางสรรค กฬีา ดนตรี ศิลปะ อาชีพ 
คุณธรรม ฯลฯ 

 ๑. วางแผนจดัทำกิจกรรม 

 ๒. ดำเนินงานตามกิจกรรม 

 ๓. สรุปผลการดำเนินงาน 

 4. รายงานผลการดำเนินงาน 
สรุปรวมคะแนนมาตรฐานดานปองกัน 60  
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๒. มาตรฐานดานคนหา (๑๐ คะแนน) 
 

ตัวบงช้ี 
เกณฑการประเมินผล 

หลักฐานรองรอย 
คะแนน รายการ 

๒.๑ สถานศึกษามีขอมูลนักเรียน 
รายบคุคล (๒.๕ คะแนน) 

๐ 
๑ 
 

๑ 
 

๒.๕ 
 

ไมมี 
มีขอมูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนใน
ภาคเรียนท่ี ๑  
มีขอมูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนใน
ภาคเรียนท่ี ๒ 
มีขอมูลนักเรียนรายบุคคลทุกคนใน
ภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒ 

แบบสรุปขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

 ภาคเรียนท่ี ๑ ขอมูลรายบุคคล
ทุกคน 

 ภาคเรียนท่ี ๒ ขอมูลรายบุคคล
ทุกคน 

๒.๒ สถานศึกษามีการสุมตรวจ
ปสสาวะของนักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุม
เสพ/กลุมติด (๒.๕ คะแนน) 

๐ 
๑ 
๑ 

๒.๕ 

ไมมี 
ปฏิบัติการภาคเรียนท่ี ๑  
ปฏิบัติการภาคเรียนท่ี ๒ 
ปฏิบัติการภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒ 

    รายงานผลการสุมตรวจปสสาวะ  

 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน.....๑....
ครั้ง 

ภาคเรียนท่ี ๒ จำนวน.....๑....ครั้ง 
 

๒.๓ สถานศึกษามีการคดักรองจำแนก
กลุมปลอด/กลุมเสี่ยง/กลุมเสพ/ 
กลุมติด/กลุมคา (๒.๕ คะแนน) 

๐ 
๑ 
 

๑ 
 

๒.๕ 

ไมมี 
มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในภาค
เรียนท่ี ๑  
มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในภาค
เรียนท่ี ๒ 
มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนในภาค
เรียนท่ี ๑  และ ๒ 
 

แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน/
นักศึกษา 

 ภาคเรียนท่ี ๑ ขอมูลการคัด
กรองนักเรียนทุกคน 

 ภาคเรียนท่ี ๒ ขอมูลการคัด
กรองนักเรียนทุกคน 

๒.๔ สถานศึกษามีการรายงานการ
สำรวจสภาพการใชสารเสพติด/ 
ยาเสพติด (๒.๕ คะแนน) 

๐ 
๑ 
 

๑ 
 

๒.๕ 

ไมมีการสรุปรายงาน 
ในภาคเรียนท่ี ๑ มีการสรุปรายงาน 
๑ ครั้ง  
ในภาคเรียนท่ี ๒ มีการสรุปรายงาน 
๑ ครั้ง   
มีการสรุปรายงานท้ัง ๒ ภาคเรียน  

แบบรายงานระบบดูแลและติดตาม
การใชสารเสพติดในสถานศึกษา 
(CATAS) 

 ภาคเรียนท่ี ๑  

 ภาคเรียนท่ี ๒  

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานดานคนหา 10  
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๓. มาตรฐานดานรักษา  (๑๐ คะแนน) 
 

ตัวบงชี้ 
เกณฑการประเมินผล 

หลักฐานรองรอย 
คะแนน รายการ 

๓.๑ สถานศึกษามีนโยบายในกาบำบัดรักษา
และสงตอหนวยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ หรือหนวยงานอ่ืน (๕ คะแนน)  

๐ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ไมม ี
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๑ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๒ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๓ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๔ ขอ 

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน 
ดังน้ี 

 ๑. กำหนดนโยบายของสถานศึกษา 

 ๒. แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
บำบัดรักษา 

 ๓. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
บำบัดรักษา 

 ๔. มีเครือขายในการบำบัดรักษา
และสงตอ 

๓.๒ สถานศึกษามี “คลินิกเสมารักษ”  
(จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา) (๕ คะแนน) 

๐ 
๒ 
๓ 
๔ 

๕ 

ไมมี 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๑ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๒ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๓ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๔ ขอ 

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน 
ดังน้ี 
 ๑. จัดต้ัง “คลินิกเสมารักษ” 

 ๒. แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
         “คลินิกเสมารักษ” 

 ๓. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน  
         “คลินิกเสมารักษ” 

 ๔. รายงานผลการดำเนินงาน 
สรุปรวมคะแนนมาตรฐานดานการรักษา 8  

 
๔. มาตรฐานดานการเฝาระวัง (๑๐ คะแนน) 
 

ตัวบงชี้ 
เกณฑการประเมินผล 

หลักฐานรองรอย 
คะแนน รายการ 

๔.๑ สถานศึกษามีตูแดงเสมารักษ  
รับเรื่องปญหายาเสพติดและอบายมุข 
(๕ คะแนน) 

๐ 
๒ 
๓ 
๔ 

๕ 

ไมม ี
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๑ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๒ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๓ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๔ ขอ 

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 
 ๑. มีตูแดงเสมารักษ 

 ๒. แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

 ๓. บันทึกการรับเรื่องปญหายาเสพติดและ
อบายมุข 

 ๔. รายงานผลการดำเนินงานแกปญหาเรื่อง
ปญหายาเสพติดและอบายมุข 

๔.๒ สถานศึกษาดำเนินการจัดต้ัง
ชมรม/ชุมนุมเสมารักษปองกัน           
ยาเสพติด  (๕ คะแนน) 

๐ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ไมม ี
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๑ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๒ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๓ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๔ ขอ 

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 

 ๑. ดำเนินการจัดต้ังชมรม/ชุมนุม 

 ๒. รับสมัครนักเรียน 

 ๓. ดำเนินกิจกรรม 

 ๔. สรุปการจัดกิจกรรม 
สรุปรวมคะแนนมาตรฐานดานการเฝาระวัง 9  
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๕. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ  (๑๐ คะแนน) 
 

ตัวบงชี้ 
เกณฑการประเมินผล 

หลักฐานรองรอย 
คะแนน รายการ 

 ๕.๑ สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร และ
แผนงานโครงการสถานศึกษาสขีาว                
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 (๒ คะแนน) 

๐ 
๐.๕ 
๑ 

๑.๕ 
๒ 

ไมมี 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๑ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๒ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๓ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๔ ขอ 

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน 
ดังน้ี 

 ๑. กำหนดนโยบาย 

 ๒. กำหนดยุทธศาสตร 
    - วิสัยทัศน  
    - พันธกิจ  
    - เปาประสงค 

 3. แผนงาน/โครงการ 

 4. กำหนดมาตรการ    
    - การลงโทษ  
    - สรางขวัญกำลังใจ 

๕.๒ สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการ
สถานศึกษาสขีาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
(๒ คะแนน) 

๐ 
๐.๕ 
๑ 

๑.๕ 
๒ 

ไมม ี
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๑ กิจกรรม 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๒ กิจกรรม 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๓ กิจกรรม 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๔ กิจกรรม 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหลัก ดังน้ี 

 กิจกรรมหองเรียนสีขาว 

 โครงงานหองเรียนปลอดบุหรี่และ 
แอลกอฮอล 

 ชมรม/ชุมนุมเสมารักษปองกัน          
ยาเสพติด 

 คลินิกเสมารักษ/ตูแดงเสมารักษ 
๕.๓ สถานศึกษามคีณะกรรมการดำเนินงานและ
มีหองปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสขีาว      
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (๒ คะแนน) 

๐ 
๐.๕ 
๑ 

๑.๕ 
๒ 

ไมมี 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๑ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๒ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๓ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๔ ขอ 

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังน้ี 

 ๑. คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 3 ระดับ 

 ๒. บันทึกการประชุม 

 ๓. หองปฏิบัติกิจกรรม 

 ๔. บันทึกการใชหองกิจกรรม 
๕.๔ สถานศึกษามคีวามรวมมือและประสานงาน
กับหนวยงานที่เก่ียวของบูรณาการบริหาร 
แบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน  
(๒ คะแนน) 

๐ 
๐.๕ 
๑ 

๑.๕ 
๒ 

ไมมี 
มีบันทึกความรวมมือ ๑ เครือขาย 
มีบันทึกความรวมมือ 2 เครือขาย 
มีบันทึกความรวมมือ 3 เครือขาย 
มีบันทึกความรวมมือ 4 เครือขาย ขึ้นไป 
 

บันทึกความรวมมือ (MOU) กับภาคี
เครือขาย เชน  

 โรงพยาบาล  

 สถานีตำรวจ  

 คายทหาร 

 สถานศึกษาเครือขาย ฯลฯ 
๕.๕ สถานศึกษามีการกำกับ ติดตามประเมินผล 
และรายงานหนวยงานที่เก่ียวของ (๒ คะแนน) 

๐ 
๐.๕ 
๑ 

๑.๕ 
๒ 

ไมม ี
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๑ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๒ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๓ ขอ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนได ๔ ขอ 

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังน้ี 

 ๑. แตงต้ังคณะกรรมการกำกับ
ติดตาม 

 ๒. กำหนดปฏิทินการกำกับติดตาม 
ประเมินผล 

 ๓. บันทึกการกำกับติดตาม 

 ๔. รายงานผลการดำเนินงานใหตน
สังกัดทราบ 

สรุปรวมคะแนนมาตรฐานดานการบริหารจัดการ 10  
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                   สรุปผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ปการศึกษา.......๒๕๖๑........... 
ช่ือสถานศึกษา.......โรงเรียนอุทัย......จังหวัดพระนครศรีอยุธยา........... 
สังกัด......สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓............... 

มาตรฐานที ่ ตัวบงช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑. ดานการปองกัน (๖๐ คะแนน) 

๑ ๔๐ ๔๐ 
๒ ๕ 5 
๓ ๑๐ 10 
๔ ๕ 5 

รวมคะแนน 60 

๒. ดานการคนหา (๑๐ คะแนน) 

๑ ๒.๕ 2.5 
๒ ๒.๕ 2.5 
๓ ๒.๕ 2.5 
๔ ๒.๕ 2.5 

รวมคะแนน 10 

๓. ดานการรักษา (๑๐ คะแนน) 
๑ ๕ 5 
๒ ๕ 3 

รวมคะแนน 8 

๔. ดานการเฝาระวัง (๑๐ คะแนน) 
๑ ๕ 5 

๒ ๕ 4 

รวมคะแนน 9 

๕. ดานการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน) 
 

๑ ๒ 2 
๒ ๒ 2 
๓ ๒ 2 
๔ ๒ 2 
๕ ๒ 2 

รวมคะแนน 10 

รวมทั้งหมด (๑๐๐ คะแนน) 97 
 

สรุปผลการประเมิน    ระดับปรับปรุงต่ำกวารอยละ ๖๐  ระดับพอใชรอยละ ๖๐-๖๙     

   ระดับดี รอยละ ๗๐-๗๙             ระดับดีมากรอยละ ๘๐-๘๙   ระดับดีเดนรอยละ ๙๐-๑๐๐ 
 

    
  (ลงช่ือ) .......................................................... ประธานกรรมการ 

 (ลงช่ือ) .................................................... กรรมการ  (ลงช่ือ) ........................................................กรรมการ      
(ลงช่ือ) ...................................................... กรรมการ  (ลงช่ือ) ......................................................... กรรมการ 
         

              (ลงช่ือ) ......................................................... กรรมการและเลขานุการ                        

สถานศึกษาสีขาว ๒ 
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แบบสรุปผลคะแนนการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ๑. ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑ ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนอุทัย สถานท่ีต้ัง เลขท่ี  ๑๑  หมู  ๑  ตำบลอุทัย  อำเภออุทัย 

จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท  ๐๓๕-๓๕๖-๕๐๘  โทรสาร  ๐๓๕-๓๕๖-๒๔๑ 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ 

๑.๒ ช่ือ – นามสุกล นายภาณุวัฒน  เขียวนาค    ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนอุทัย 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-1703-00031-66-5     โทรศัพทมือถือ ๐๘๑-๙๔๘-๔๒๑๓ 

๑.๓ ช่ือ – นามสกุล นายชลพงษ  ทองอุดม   ตำแหนง  ครชูำนาญการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๑๔๑๔-๐๐๒๑๑- ๓๘-๑ โทรศัพทมือถือ ๐๙๔-๙๒๗-๒๖๙๙ 

      ๒. ผลคะแนนการประเมินดานเอกสารและผลงานเชิงประจักษ (๒๐๐ คะแนน)  

      ๒.1) ผลงานดานเอกสารและผลงานเชิงประจักษกิจกรรมหองเรียนสีขาว  

             คะแนน 100 คะแนน  คะแนนท่ีได จำนวน......................คะแนน 

      2.๒) ผลงานดานเอกสารและผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

            คะแนน ๑๐๐ คะแนน  คะแนนท่ีได จำนวน......................คะแนน 

                 รวมคะแนนท้ังหมด....................คะแนน 

๓. ผลการประเมินระดับ เงิน ประเมินเม่ือวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ.................... 

๔.ปญหา/ขอเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น.................................................................................. 

๕.สรุปเกณฑคะแนนการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
ต่ำกวา ๖๐ ปรับปรุง 
60 - 69 พอใช 
70 - 79 ดี 
80 - 89 ดีมาก 

90 - 100 ดีเดน 

 

 

 

สถานศึกษาสีขาว 3 
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ตรวจสอบแลวขอรับรองวาถูกตอง 

 

ลงช่ือ ............................................ 

(                                            ) 

ตำแหนง .............................................. 

ประธานคณะกรรมการประเมนิ 

 ลงช่ือ ............................................  ลงช่ือ ............................................ 

    (                                         )          (                                      ) 

 ตำแหนง ..............................................  ตำแหนง .............................................. 

      คณะกรรมการประเมิน                                                             คณะกรรมการประเมิน 

 ลงช่ือ ............................................  ลงช่ือ ............................................ 

    (                                         )          (                                      ) 

 ตำแหนง ..............................................  ตำแหนง .............................................. 

      คณะกรรมการประเมิน                                                            คณะกรรมการประเมิน 
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บทที ๔ กิจกรรมหองเรียนสีขาว/แผนกวิชาสีขาว 
๑.กิจกรรมตามหลักการคือแหลงเรียนรู ดูแลชวยเหลือ เอื้อเฟอดวยคุณธรรม สรางเสริมดวยกิจกรรม 
       โรงเรียนอุทัยดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดรัยความรวมมือ
จากนักเรียน ครูท่ีปรึกษาเปนอยางดี การดำเนินงานของนักเรียนตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการอยาง
มีประสิทธิภาพ เปนสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
      ๑.ดานแหลงเรียนรู  

โรงเรียนอุทัยมีโครงการจัดสภาพแวดลอม และการบริการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดย
จัดกิจกรรมปรับปรุงแหลงเรียนรู กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอมเพื่อใหนักเรียนปลอดภัย ไมมี
มุมอับ ไดแก ปรับภูมิทัศน โดยการทำความสะอาดจัดสถานท่ีนั่งเลน จัดศาลาใหนักเรียนไดพักในเวลาวาง มีครู
เวรประจำวันดูแลตามจุดตางๆ ของโรงเรียนท้ังกลางวันและกลางคืน รวมท้ังวันเสาร-อาทิตย 
     ๒.ดานดูแลชวยเหลือ 

 โรงเรียนอุทัย มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อคัดกรองและแยกกลุมเส่ียง โดยประสานงานกับ
ผูปกครอง เพื่อน ครู รวมท้ังผูปกครองเครือขาย และสมาคมศิษยเกา กรรมการสถานศึกษา ชวยประสานงาน
กับหนวยงานตางๆ 
   ๓.ดานเอื้อเฟอดวยคุณธรรม สรางสรรคดวยกิจกรรม 

 โรงเรียนอุทัยไดดูแลนักเรียนโดยสงนักเรียนแกนนำเขาอบรมเพื่อนำความรูท่ีไดมาแนะนำและดูแล
รักษาเพื่อน สงบำบัดรักษาตามความสมัครใจในโรงเรียน โดยจัดคายคุณธรรม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนตระหนัก และดำรงชีวิตอนางมีคุณธรรม ไดแกจัดกิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวัน
แมแหงชาติ จัดสอบธรรมศึกษา ฯลฯ การประเมิน จากการสังเกตุและการสอบถามการรวมกิจกรรม จากการ
ดำเนินโครงการหองเรียนสีขาว สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม มีความสมบูรณท้ังรางกายและ
จิตใจ สติปญญา ไมยุงกับยาเสพติด สงผลใหนักเรียนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
๒.ผลงาน ๔ ฝาย คือ ฝายการเรียน ฝายการงาน ฝายกิจกรรม ฝายสารวัตรนักเรียน 
   ๑.หัวหนาหองเรียน ปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 
      ๑.๑ อำนวยการกำกับดูแล ส่ังการ การดำเนินงานของทุกฝาย 
      ๑.๒ ประสานงาน รายงาน บันทึกและสรุปผลการดำเนินงานของทุกฝาย 
      ๑.๓ ชวยดูแลแกไข ใหคำปรึกษา ขอปญหาของเพื่อนๆ และนองๆท่ีถูกตอง 
      ๑.๔ รายงาน ปญหา อุปสรรค ความตองการชวยเหลือใหครุประจำช้ัน อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อแกไขปญหา 
      ๑.๕ ตรวจสอบสมุดบันทึกการปฏิบัติงานและงานอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๒.รองหัวหนาฝายการเรียน ปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 
     ๒.๑ รับผิดชอบการดูแลชวยเหลือ การบาน ชวยสอนและอธิบาย โครงงานและงานดานวิชาการ 
     ๒.๒ รับผิดชอบการดูแลและรวมมือใหผลสัมฤทธิ์การเรียนบรรลุเปาประสงค 
     ๒.๓ รับผิดชอบผลงานดานวิชาการทุกกลุมสาระวิชาท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๒.๔ รับผิดชอบจัดแหลงเรียนรูภายในหองเรียน  
     ๒.๕ บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและงานอื่น ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๓.รองหัวหนาฝายการงาน ปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 
    ๓.๑ รับผิดชอบความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหองเรียน 
    ๓.๒ รับผิดชอบของมีคา วัสดุ-อุปกรณ ภายในหองเรียนและความปลอดภัยภายในหองเรียน 
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57        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

   ๓.๓ ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา ประตู หนาตาง หากชำรุด แจงอาคารสถานท่ี 
   ๓.๔ ตรวจสอบจุดเส่ียง และมาตรการปองกันอัคคีภัย อุบัติเหตุท้ังภายในและภายนอกอาคารสถานท่ี 
   ๓.๕ บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและงานอื่น ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๔.รองหัวหนาฝายสารวัตรนักเรียน ปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 
   ๔.๑ รับผิดชอบตรวจสอบการนำเสนอสารเสพติด ยาเสพติด อาวุธ เขามาภายในสถานศึกษา 
   ๔.๒ รับผิดชอบเฝาระวังไมใหมีการสูบบุหรี่ พฤติกรรมไมพงึประสงค ส่ือลามก การแตงกายในกลุมเส่ียง 
   ๔.๓ การใหคำแนะนำ คำปรึกษา ปญหาพฤติกรรมเส่ียง ใหมีทางออกของปญหาท่ีถูกตอง 
   ๔.๔ การรายงานพฤติกรรมท่ีไมสามารถแกปญหาได ใหครูประจำช้ัน ครุท่ีปรึกษา เฝาระวัง 
   ๔.๕ บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและงานอื่น ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๕.รองหัวหนาฝายกิจกรรม ปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 
   ๕.๑ รับผิดชอบงานกิจกรรมตางๆ เชน วันสำคัญ กีฬา วิชาการ ประสานงานทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  
   ๕.๒ รับผิดชอบงานกิจกรรมในหองเรียน แผนกสีขาว ท่ีไดรับมอบหมาย 
   ๕.๓ รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในหองเรยีน ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
   ๕.๔ ประสานงานระหวางครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรม 
   ๕.๖ บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและงานอื่น ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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           ภาพแผนผังหองเรียนสีขาวทุกหอง 

 
 

            ผังโครงสรางการบริหารงานหองเรียนสีขาวหอง ม.๖/๑ 
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          ผังโครงสรางการบรหิารงานหองเรียนสีขาวหอง ม.๕/๒ 
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ผังโครงสรางการบริหารงานหองเรียนสีขาวหอง  ม.๒/๕ 
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ผังโครงสรางการบริหารงานหองเรียนสีขาวหอง ม.๒/๓ 
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ผังโครงสรางการบริหารงานหองเรียนสีขาวหอง  ม.๑/๒ 
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แผนปายใหความรูภายในหองเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
แผนปายใหความรูเรื่องโรคเอดส ทุกหองเรยีน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

แผนปายใหความรูเรื่องโรคยาเสพติด ทุกหองเรียน 
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บทที ๕ ภาพรางวัล/ผลงานดีเดน 
              ผลจากการดำเนินงานหองเรียนสีขาว และสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขทำใหครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนอุทัย ไดรับรางวัลและผลงานจากการดำเนินโครงการ 

ผลการดำเนินการกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๒.กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๓.ประชุมผูปกครองเครือขายสถานศึกษาสีขาว ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๔.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาช้ีแจงสถานศึกษาสีขาว ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๕.ลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๖.ประชุมครูช้ีแจงนโยบายหองเรียนสีขาว ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๗.กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๘.กิจกรรมเปดโลกวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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72        โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเงิน ป ๒๕๖๑ 
 

๙.กิจกรรมจิตอาสา  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๙.กิจกรรมสงเสริมแสรางอาชีพนักเรียน  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๑๐.กิจกรรมสงเสริมใหความรูยาเสพติด ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๑๑.แกนนำนักเรียนรวมประชุมรับฟงการบรรยายใหความรูเรื่องยาเสพติด ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๑๒.จัดต้ังศูนยเพื่อนใจปรึกษาปญหายาเสพติด ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๑๓. กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
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๑๔.กิจกรรมรณรงคและตอตานส่ิงเสพติด 

วันงดสูบบุหรี่โลก   
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กิจกรรมวันตอตานยาเสพติดสากล 
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บทที ๕ ภาพรางวัล/ผลงานดีเดน 
              ผลจากการดำเนินงานหองเรียนสีขาว และสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขทำใหครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนอุทัย ไดรับรางวัลและผลงานจากการดำเนินโครงการ 
 

 ภาพรางวัลและผลงานครูเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
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ภาพรางวัลและผลงานครู ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ภาพรางวัลและผลงานครู ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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