
งาน/โครงการ:  โครงการโรงเรียนสีขาว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   
                     รักความเป็นไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
      พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รักษาสุขภาพ   
                     มีภาวะผู้น าและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ   
        ดนตรี  กีฬา  และนันทนาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1 เมษายน  2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายอนุพันธ์ มุสิกะ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 2. เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 
      อบายมุขท้ังในและนอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 4. ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
      ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพ้ืนที่ 
 5. เพ่ือจัดท าข้อมูล สารสนเทศการด าเนินงานด้านโรงเรียนสีขาว เป็นปัจจุบัน มีความสะดวก   
               ตรวจสอบได้ 
 

2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 1.นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวทิยาคม มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดมากกว่า
ร้อยละ 90 
 2. นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
มากกว่าร้อยละ 85 
 
 เชิงคุณภาพ 
           - นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด และ
รับการประเมินประจ าปีเพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
     1. วางแผนด าเนินการ 
           2. ขออนุมัติโครงการ 
      3. แต่งตั้งคณะท างาน 



    ขั้นด าเนนิการ (DO) 
 4.การป้องกัน 
  - จัดท าสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน 
   - จัดรายการออกเสียงตามสาย 
   - ให้ความรู้การป้องกันยาเสพติด โทษทางกฎหมายตรวจปัสสาวะ บ าบัดฟื้นฟู 
  - ส่งเสริมขวัญ ก าลังใจแก่ห้องที่มีสถิติการมาโรงเรียนตามเวลาแต่ละเดือน 
  - จัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน 
  - จัดกิจกรรมตรวจค้นและป้องกันมิให้นักเรียน นักศึกษา น าสื่อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่
ในสถานศึกษา 
     - จัดกิจกรรมจัดท าสื่อ หนังสือ วิดีโอ เทปบันทึกเสียง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็น
สารประโยชน์ ให้ความบันเทิงที่ประเทืองสติปัญญาเพ่ือให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
  - กิจกรรมป้องปราม มิให้นักเรียน นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษาและตรวจ
ค้นสถานที่ซึ่งอาจเป็นที่มั่วสุม 
  - ครู อาจารย์ปกครอง ประสานงานกับสารวัตรนักเรียนในการสุ่มตรวจนักเรียน นักศึกษา ที่
  - อาจไปม่ัวสุมตามแหล่งพนันและอบายมุขของชุมชน 
  - สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียน 
 
           ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 3. ประชุมผลการด าเนินโครงการ 

 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 4. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
    - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
    - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. วางแผนด าเนินการ 
 

พ.ค. - มิ.ย. 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีปฏิทินปฏิบัติงาน  และ
คณะกรรมการ 

2. ขออนุมัติโครงการ 10,000 ก.ค. 2564  ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลาขึ้น  
รู้จักป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

ปลอดจากสารเสพติด  และ
สามารถแนะน าผู้อ่ืน 

3. แต่งตั้งคณะท างาน - ก.ค. 2564 ด าเนินการ
แล้ว 

มีข้อมูล สารสนเทศการ
ด าเนินงานด้านโรงเรียนสีขาว 
เป็นปัจจุบัน มีความสะดวก 
ตรวจสอบได้ 

4. การป้องกัน 
- จัดท าสถิติการมา
โรงเรียนของนักเรียน 
- จัดรายการออกเสียง
ตามสาย 
- ให้ความรู้การป้องกันยา
เสพติด โทษทางกฎหมาย
ตรวจปัสสาวะ บ าบัด
ฟ้ืนฟู 
- ส่งเสริมขวัญ ก าลังใจ
แก่ห้องที่มีสถิติการมา
โรงเรียนตามเวลาแต่ละ
เดือน 
- จัดกิจกรรมอบรมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 
- จัดกิจกรรมตรวจค้น
และป้องกันมิให้นักเรียน 
นักศึกษา น าสื่อลามก
อนาจารเข้ามาเผยแพร่ใน
สถานศึกษา 
- จัดกิจกรรมจัดท าสื่อ 
หนังสือ วิดีโอ เทป
บันทึกเสียง และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เป็นสารประโยชน์ ให้
ความบันเทิงที่ประเทือง
สติปัญญาเพ่ือให้บริการ
แก่นักเรียน นักศึกษา 

- ก.ค 2564  
- มี.ค 2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

- กิจกรรมป้องปราม มิให้
นักเรียน นักศึกษา เล่น
การพนันทุกรูปแบบใน
สถานศึกษาและตรวจค้น
สถานที่ซึ่งอาจเป็นที่มั่ว
สุม 
- ครู อาจารย์ปกครอง 
ประสานงานกับสารวัตร
นักเรยีนในการสุ่มตรวจ
นักเรียน นักศึกษา ที่อาจ
ไปมั่วสุมตามแหล่งพนัน
และอบายมุขของชุมชน 
- สร้างองค์กรเครือข่าย
ระหว่างบ้าน โรงเรียน 

3. 
 

ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ 

- มี.ค. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

 

4. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

- มี.ค. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

1. ลดปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและอบายมุขทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
2. มีข้อมูล สารสนเทศการ
ด าเนินงานด้านโรงเรียนสีขาว 
เป็นปัจจุบัน มีความสะดวก 
ตรวจสอบได้  

รวม - 
   

 
 
 
 
 



5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณตาม
โครงการ 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดมากกว่า
ร้อยละ 90 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดมากกว่าร้อยละ 90 

บรรลุ 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมากกว่า
ร้อยละ 85 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายมากกว่าร้อยละ 85 

บรรลุ 

 
 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ และปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด และรับ
การประเมินประจ าปีเพ่ือประกาศให้เป็น
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
     

        ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
ผู้ปกครอง นักเรียน  มีจิตส านึกร่วมกันใน
การดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และ
กลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุข 

บรรลุ 

 
 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - - 

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 

 

 



ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 



3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


