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ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนสีขาว 
แผนงาน    กิจการนักเรียน 
กลยุทธ์ที ่2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12  
   ประการ รักความเป็นไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รักษาสุขภาพ  มีภาวะผู้น า 
   และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และ 
   นันทนาการ 
สนองมาตรฐานของ สพฐ.   
มาตรฐานที่  1    คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ข้อ  1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      ข้อ  3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายอนุพันธ์  มุสิกะ 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน  2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคม  มีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้
เป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน  
นิสิต  นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท 
ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มี
พฤติกรรมเสี่ยง 
 การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้ า” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู/
อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา และส่วนของ 2 ค้ า เดิมเป็นผู้แทนชุมชนแต่พ้ืนที่
เสี่ยงเพ่ิมมากขึ้น จึงได้ก าหนดใหม่เพ่ือให้มีบุคลากรส าคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด าเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้แก่ ต ารวจและพระสงฆ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน 
ทั้งนี้ เพ่ือช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามผู้จ าหน่าย/ผู้เสพ มาตรการความปลอดภัย 
เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/แหล่ง
อบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่ เข้มแข็งและยั่งยืน จึงให้มี           
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การด าเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง   
มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล  
ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36จึงก าหนดจัดโครงการ
โรงเรียนสีขาวขึ้น เพื่อป้องกันและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในปีการศึกษา 2563 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
2. เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขท้ังในและนอกสถานศึกษา 
3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 

อบายมุขทั้งในและนอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
4. ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา   

ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพ้ืนที่ 
 5. เพ่ือจัดท าข้อมูล สารสนเทศการด าเนินงานด้านโรงเรียนสีขาว เป็นปัจจุบัน มีความสะดวก 
ตรวจสอบได ้
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

     1.นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
มากกว่าร้อยละ 90 

     2.นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
มากกว่าร้อยละ 85  
     3.2. เชิงคุณภาพ  

     1. นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด 
และรับการประเมินประจ าปีเพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

     
4. กิจกรรมและการด าเนินการ  

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. วางแผนด าเนินการ 
 

นักเรียนทุกคน พ.ค. - มิ.ย. 

2565 

0 กิจการนักเรียน โรงเรียนเชียง

ม่วนวิทยาคม 

2.ขออนุมัติโครงการ  ก.ค. 2565 0 กิจการนักเรียน โรงเรียนเชียง

ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

3.แต่งตั้งคณะท างาน คณะครูทุกคน ก.ค. 2565 0 กิจการนักเรียน โรงเรียนเชียง

ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ ( Do )      

4.การป้องกัน 
- จัดท าสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน 
 - จัดรายการออกเสียงตามสาย 
 - ให้ความรู้การป้องกันยาเสพติด โทษ
ทางกฎหมายตรวจปัสสาวะ บ าบัดฟ้ืนฟู 
- ส่งเสริมขวัญ ก าลังใจแก่ห้องที่มีสถิติการ
มาโรงเรียนตามเวลาแต่ละเดือน 
- จัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน 
  - จัดกิจกรรมตรวจค้นและป้องกันมิให้
นักเรียน นักศึกษา น าสื่อลามกอนาจาร
เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา 
  - จัดกิจกรรมจัดท าสื่อ หนังสือ วิดีโอ 
เทปบันทึกเสียง และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เป็นสารประโยชน์ ให้ความ
บันเทิงที่ประเทืองสติปัญญาเพ่ือให้บริการ
แก่นักเรียน นักศึกษา 
- กิจกรรมป้องปราม มิให้นักเรียน 
นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบใน
สถานศึกษาและตรวจค้นสถานที่ซึ่งอาจ
เป็นที่มั่วสุม 
- ครู อาจารย์ปกครอง ประสานงานกับ

สารวัตรนักเรียนในการสุ่มตรวจนักเรียน 

นักศึกษา ที่อาจไปมั่วสุมตามแหล่งพนัน

และอบายมุขของชุมชน 

- สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน 

โรงเรียน 

 

นักเรียนทุกคน ก.ค 2565  

- มี.ค 2566 

19,000 กิจการนักเรียน โรงเรียนเชียง

ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)      

ประชุมผลการด าเนินโครงการ 
 
ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

คณะครูทุกคน มี.ค. 2566 0 กิจการนักเรียน โรงเรียนเชียง

ม่วนวิทยาคม 

. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

  - รายงานผลการจัดท าโครงการ 

  - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

นักเรียน มี.ค. 2566 1,000 นายอนุพันธ์ มุสิกะ โรงเรียนเชียง

ม่วนวิทยาคม 

 
5.  งบประมาณ  20,000 บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

 แหล่งงบประมาณ (  ) สพฐจัดสรร  จ านวน  ..................... บาท 

    (  ) สพม. พย จัดสรร จ านวน  ..................... บาท  

    ()  โรงเรียนจัดสรร จ านวน    10,000      บาท 

                                        (งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ) จ านวน    10,000      บาท 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรม 1 5,000 5,000  

2 ค่าด าเนินกิจกรรม 1 15,000 15,000  
รวม (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000  

 
  6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
     1.นักเรียนโรงเรียนเชียงมว่นวิทยาคม มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดมากกว่าร้อยละ 90 
     2.นักเรียนโรงเรียนเชียงมว่นวิทยาคม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายมากกว่าร้อยละ 85  
เชิงคุณภาพ  
    1. นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และ
ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด และรับการประเมินประจ าปีเพ่ือประกาศให้
เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

 
สังเกต, 

ตรวจสอบ 
 
 
 

การตรวจสอบ 
สังเกต  

สัมภาษณ์ 

 
แบบส ารวจ 
 
 
 
 
แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหา ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพ้ืนที่ตลอดจนจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
โรงเรียนสีขาวได้เป็นปัจจุบัน มีความสะดวก ตรวจสอบได้ 
 

 
    ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 

         (นายอนุพันธ์    มุสิกะ) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 

  
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายรงณ์ชัย     สืบแสน) 
                     หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นางวินนา     เทพค า) 
         หวัหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

 
 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
            รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายเฉลียว  วรรณทอง) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


