
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๒๖  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ป-การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

ตามท่ีรัฐบาลกําหนดให1การป2องกันปราบปรามยาเสพติดเป3นวาระแห งชาติ  ท่ีทุกภาคส วนต1อง 
ให1ความร วมมือ  เพ่ือไม ให1เยาวชนเก่ียวข1องกับยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการได1มอบนโยบาย 
ให1สถานศึกษาทุกแห งในสังกัด  ดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ
โรงเรียนอุบลรตัน�พิทยาคมได1ประกาศ นโยบายการป2องกันและแก1ไขป8ญหายาเสพติดในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม   
เม่ือวันท่ี  ๕  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   ประกอบกับศูนย�ปฏิบัติการต อสู1เพ่ือเอาชนะยาเสพติด  
กระทรวงศึกษาธิการ ได1จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป2องกันและแก1ไขพฤติกรรมท่ีไม พึงประสงค�ของกลุ มนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา  พบป8ญหาท่ีสถานศึกษา มีป8ญหาของพฤติกรรมท่ีจัดอยู ในระดับต1น ๆ เป3นจํานวนมาก ได1แก  
ป8ญหาการด่ืมสุราสูบบุหรี่ ป8ญหาชู1สาว ป8ญหาสื่อลามก ป8ญหาหนีเรียน ป8ญหาทะเลาะวิวาท ป8ญหาติดเกมส� 
ป8ญหาติดการพนัน ป8ญหาฟุBมเฟCอย และวัตถุนิยมเกินฐานะ จากป8ญหา  ในสถานศึกษานําไปสู ป8ญหาระดับชาติ 
ท่ีทุกฝBายต1องเข1ามาช วยกันแก1ไข คือ ป8ญหายาเสพติด  ป8ญหาการต้ังครรภ�ก อนวัยอันควร ป8ญหาโรคเอดส� 
ป8ญหาอาชญากรรม ป8ญหาอุบัติภัย และอีกหลากหลายป8ญหาท่ีเกิดจากป8จจัยเสี่ยง ต1องเฝ2าระวังท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาจึงจัดให1มีโครงการห1องเรียนสีขาว โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา แกนนํา ถ ายทอดความรู1 
ตักเตือน กระตุ1นเตือนเพ่ือนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด1วยกัน เพ่ือป2องกันยาเสพติด โรคเอดส�  พัฒนาทักษะชีวิต 
และสร1างภูมิคุ1มกันป8ญหาพฤติกรรมท่ีไม พึงประสงค�ของนักเรียน ซ่ึงเป3นภารกิจกระบวนการในการดูแล
ช วยเหลือดําเนินการในสถานศึกษา  เพ่ือให1การดําเนินงานไปด1วยความเรียบร1อย  มีประสิทธิภาพ  อาศัย
อํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ 
(๑) แห งพระราชบัญญัติข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม   
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  
การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ1างชั่วคราว  ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข1องโรงเรียน
อุบลรัตน�พิทยาคม  จึงแต งต้ังบุคคลต อนี้เป3นคณะกรรมการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  ป-การศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปNOา    ผู1อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู1อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 



๒ 

 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู1อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน1ากลุ มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปRนิศากร หัวหน1ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา   หัวหน1ากลุ มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๘) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน1ากลุ มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๙) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู1อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน1ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน  
           กรรมการและผู1ช วยเลขานุการ 
 ๑๑) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ครู  คศ.๓ กรรมการและผู1ช วยเลขานุการ 
 ๑๒) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู  คศ.๒  กรรมการและผู1ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ๑. อํานวยการ  ประชุม ปรึกษาหารือ  ให1คําปรึกษา  ประสานงาน  วางแผนการดําเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป-การศึกษา ๒๕๖๐  ดําเนินไปด1วยความเรียบร1อย   
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค� 

  ๒. มอบหมาย  แบ งภาระงาน  นิเทศติดตามงาน  ให1บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงาน 
ตามมาตรฐานและตัวบ งชี้ของสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดําเนินไปอย างมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู1อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน1ากลุ มบริหารงานกิจการฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓) ครูและบุคลากรปฏิบัติหน1าท่ีหัวหน1าระดับชั้นและครูประจําชั้น (แนบท1ายคําสั่งโรงเรียน 

อุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี ๑๕๙/๒๕๖๐ เรื่องแต งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติหน1าท่ีหัวหน1าระดับชั้นและครูประจําชั้น 
ประจําป-การศึกษา ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐)      กรรมการ 

 ๔) คณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรียน      กรรมการ 
 ๕) คณะกรรมการห1องเรียนสีขาว        กรรมการ 
 ๖) นายสานิตย�  มหาหิงคุ�  ครู ค.ศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู คศ.๒ กรรมการและผู1ช วยเลขานุการ 
 ๘) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ต�  ครู ค.ศ.๒ กรรมการและผู1ช วยเลขานุการ 
 ๙) นายนุกูล  ศรีโอษฐ_   ครู ค.ศ.๑ กรรมการและผู1ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ๑. ศึกษาคู มือการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  ๒. กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน แนวทางการดําเนิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  ๓. ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน การดําเนินงานตามมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา 

สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือให1บุคลากรมีความรู1อย างชัดเจนและนําไปปฏิบัติได1 
  ๔. มอบหมายงาน รายละเอียดการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวฯ ให1บุคลากรท่ีเก่ียวข1องทราบ 
  ๕. ประสานงาน ดําเนินงานเรื่องท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 



๓ 

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง สถานศึกษาที่ปลอด 
ยาเสพติดและป-จจัยเสี่ยงทุกชนิด  มีการดําเนินงานตามนโยบายด�านการป0องกันและ 
แก�ไขป-ญหายาเสพติดและพฤติกรรม ที่ไม4พึงประสงค&ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามกระบวนการที่มีความเข�มแข็ง ต4อเน่ืองและย่ังยืน 

การดําเนินงานการป0องกันและแก�ไขป-ญหายาเสพติดในสถานศึกษาด�วยยุทธศาสตร& ๕ ด�าน 

 ๑. ยุทธศาสตร&ด�านการป0องกัน  ประกอบด1วย กิจกรรมห1องเรียนสีขาว กิจกรรมการเรียน 
การสอนทักษะชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนให1ใช1เวลาว างให1เป3นประโยชน�ด1วยกิจกรรมเชิงสร1างสรรค�  
เช น การเล นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม เป3นต1น 

 ๒. ยุทธศาสตร&ด�านการค�นหา  ประกอบด1วยกิจกรรมการสํารวจสภาพการใช1สาร/ยาเสพติด 
ระบบดูแลช วยเหลือนักเรียน นักศึกษา การเยี่ยมบ1าน การรู1จักผู1เรียนเป3นรายบุคคล การคัดกรองผู1เรียน 
เป3น ๕ กลุ ม คือ กลุ มปลอด กลุ มเสี่ยง กลุ มเสพ กลุ มติด และกลุ มค1า 

 ๓. ยุทธศาสตร&ด�านการรักษา  ประกอบด1วย  การดูแลช วยเหลือ กิจกรรมคลินิกเสมารักษ� 
กิจกรรมจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษา การเข1าค ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส งต อเข1ารับการบําบัดรักษาจาก
สถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขและหน วยงานท่ีเก่ียวข1องด1านการบําบัดรักษาฟCNนฟูผู1ติดยาเสพติด 

 ๔. ยุทธศาสตร&ด�านการเฝ0าระวัง  ประกอบด1วย  กิจกรรมตู1แดงเสมารักษ� กิจกรรมตํารวจ
ประสานโรงเรียน ครู D.A.R.E โรงพักจําลอง กิจกรรมลูกเสือต1านภัยยาเสพติด สารวัตรนักเรียนห1องเรียนสีขาว
และการประสานงานกับผู1นําหน วยงานในท1องถ่ินและหน วยงานท่ีรับผิดชอบการป2องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

 ๕. ยุทธศาสตร&ด�านการบริหารจัดการ  ประกอบด1วย  การจัดทําแผนการอํานวยการ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงาน การนํานโยบายไปสู การปฏิบัติและสนับสนุนส งเสริมการปฏิบัติงาน 
พิจารณาจัดทํามาตรการลงโทษและ 

มาตรการเสริมแรงการดําเนินงานกลยุทธ&  ๔ ต�อง ๒ ไม4 

 สถานศึกษาดําเนินการ ๔ ต�อง คือ 

  ๑. สถานศึกษาต1องมียุทธศาสตร�การป2องกันและแก1ไขป8ญหายาเสพติดท่ีสอดคล1องกับสภาพ 
ของป8ญหาและสถานการณ�ในพ้ืนท่ีท่ีมีความรุนแรงต างกัน 

  ๒. สถานศึกษาต1องมีแผนงานป2องกันและแก1ไขป8ญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ตลอดป-การศึกษา 

  ๓. สถานศึกษาต1องมีระบบข1อมูลการดําเนินงาน ๔ ด1าน ได1แก  ระบบด1านการป2องกัน  
ระบบด1านการเฝ2าระวัง  ระบบด1านการดูแลช วยเหลือ และระบบด1านการบริหารจัดการ 

  ๔. สถานศึกษาต1องมีเครือข ายการประสานงานทํางานระหว างนักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย�  ผู1ปกครอง ผู1นําท1องถ่ิน ผู1นําชุมชน และผู1นําด1านศาสนา 

 สถานศึกษาดําเนินการ ๒ ไม4 คือ 

  ๑. สถานศึกษาไม ปกปZดข1อมูล กลุ มเสพ กลุ มติด และกลุ มค1ายาเสพติด 
  ๒. สถานศึกษาไม ผลักป8ญหา ไม ไล นักเรียน นักศึกษา ออกจากสถานศึกษาให1นําไป

บําบัดรักษาเม่ือหายแล1วให1กลับมาเรียนได1ตามปกติ 



๔ 

การบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 ดําเนินการโดยคณะผู1บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน  ประกอบด1วย ผู1ท่ีมีหน1าท่ีรับผิดชอบ 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดังนี้ 

  ๑. ผู�บริหารสถานศึกษา และคณะผู�บริหาร มีภาระหน1าท่ีในการนํานโยบายไปสู การปฏิบัติ 
จัดประชุม ชี้แจง และแต งต้ังคณะทํางานผู1รับผิดชอบ มอบนโยบาย จัดทําแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม 
การประกวด ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามลําดับ พร1อมท้ังเสนอแนะป8ญหาและอุปสรรค  
เพ่ือนําไปสู การแก1ไขโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให1มีความเข1มแข็งและต อเนื่อง 

  ๒. คณะครูประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษา  มีภาระหน1าท่ีในการขับเคลื่อนกิจกรรมให1ความรู1 
แก นักเรียน และให1คําปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ให1บรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ เฝ2าระวัง สอดส องดูแล รับทราบป8ญหา และรายงานผู1บริหาร
สถานศึกษาทราบ เพ่ือนําไปสู การป2องกันและแก1ไขป8ญหาอย างเป3นระบบในสถานศึกษา 

  ๓. คณะนักเรียนแกนนํา มีภาระหน1าท่ีในการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานตาม
โครงสร1างและจัดกิจกรรมตามท่ีได1รับมอบหมาย และองค�ความรู1จากการอบรม สําหรับนักเรียนทุกคน 
ในห1องเรียน  ต1องให1ความร วมมือเพ่ือนําไปสู การพัฒนาเป3นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
และห1องเรียนเพ่ือจัดต้ังสถานศึกษาต1นแบบของกระทรวงศึกษาธิการต อไป 

 

แนวทางการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 ผู�บริหารสถานศึกษา  ดําเนนิการ 

 ๑. มาตรการบริหารจัดการและด�านองค&ความรู� 
  ๑) จัดประชุมคณะครู อาจารย� ผู1ปกครอง มอบนโยบายและจัดทําบันทึกข1อตกลง 

ความร วมมือ (MOU) 
  ๒) จัดอบรมให1ความรู1แก คณะครู  และนักเรียนแกนนําห1องเรียนสีขาว 
  ๓) ส งเสริมสนับสนุนงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป-การศึกษา 
  ๔) รายงานผลการดําเนินงานภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ให1หน วยงานต1นสังกัด เพ่ือสรุปรายงาน

กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. มาตรการเสริมสร�างแรงจูงใจ 
  ๑) จัดประกวดผลงานห1องเรียนสีขาว ระดับดีเด น มอบรางวัลให1แก นักเรียน นักศึกษาแกนนํา 
  ๒) ส งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของครู  และให1ส งผลงานเข1ารับโล รางวัล เสมา ป.ป.ส. 
  ๓) ส งเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานยาเสพติดให1ได1รับการเลื่อนเงินเดือนเป3นกรณี

พิเศษในโควตาของสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓. มาตรการกํากับติดตามและประเมินผล 
  ผู1บริหารสถานศึกษา รายงานผลการดําเนินงานให1ต1นสังกัดทราบในการประชุมประจําเดือน 

  



๕ 

ยุทธศาสตร&การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ในการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีกระบวนการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร� ๕ มาตรการ ดังนี้ 
 ๑. มาตรการด�านป0องกัน  สถานศึกษามีการดําเนินงานกิจกรรมห1องเรียนสีขาว มีการจัด 

การเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู1การสร1างภูมิคุ1มกันสารเสพติดเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และ
ดําเนินงานกิจกรรมห1องเรียน  เพ่ือเสริมสร1างความตระหนักและปลุกจิตสํานึกไม ให1นักเรียน นักศึกษา  
ไปเก่ียวข1องกับยาเสพติด 

 ๒. มาตรการด�านค�นหา  สถานศึกษามีการจัดทําข1อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการสุ มตรวจ
ป8สสาวะของนักเรียนกลุ มเสี่ยง/กลุ มเสพ/กลุ มติด มีการคัดกรองจําแนกกลุ มนักเรียน นักศึกษา ออกเป3น ๕ 
กลุ ม คือ กลุ มปลอด กลุ มเสี่ยง กลุ มเสพ กลุ มติด กลุ มค1า และรายงานการสํารวจสภาพการใช1สารเสพติด/ยา
เสพติดให1หน วยงาน ต1นสังกัดทราบทุกภาคการศึกษา 

 ๓. มาตรการด�านรักษา  จัดต้ังคลินิกเสมารักษ� โดยสถานศึกษามีนโยบายในการดูแลช วยเหลือ
นักเรียน ท่ีไปเก่ียวข1องกับยาเสพติดท่ีเป3นกลุ มเสพ กลุ มติดเข1าสู การบําบัดรักษาและส งต อหน วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข หรือหน วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข1องเพ่ือให1คําปรึกษาและช วยเหลือให1เรียนได1ตามปกติ 

 ๔. มาตรการด�านเฝ0าระวัง  สถานศึกษาจัดให1มีตู1แดงเสมารักษ�ในสถานศึกษา เพ่ือรับเรื่อง
ร1องเรียนป8ญหายาเสพติดและอบายมุข รวมท้ังมีเครือข ายจากทุกภาคส วนในการดําเนินงานเฝ2าระวังป8ญหายา
เสพติดและอบายมุขดําเนินการจัดกิจกรรมอบรม/ชุมนุม เสมารักษ�ป2องกันยาเสพติด 

 ๕. มาตรการด�านบริหารจัดการ  สถานศึกษามีการแต งต้ังคณะกรรมการอํานวยการโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คณะกรรมการปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติด และอบายมุขและคณะทํางานห1องเรียนสีขาว  เพ่ือกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร�จัดทําแผนปฏิบัติการ 
อํานวยการ กํากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานต1นสังกัด และการประสานงานกับทุกภาคส วนท่ีเก่ียวข1อง 

กระบวนการด�านการค�นหา ด�านการรักษา และด�านการเฝ0าระวัง 

 ๑. ด�านการค�นหา 

  สถานศึกษาดําเนินการคัดกรองนักเรียน  ภาคเรียนท่ี ๑ (๓๐ มิถุนายนทุกป-) ภาคเรียนท่ี ๒  
( ๓๐ พฤศจิกายน ทุกป-) เป3น ๓ กลุ ม กลุ มสร1างภูมิคุ1มกัน  กลุ มใช1สารเสพติดกลุ มบําบัด กรณีท่ีไม สามารถใช1 
ชุดน้ํายาตรวจป8สสาวะได1 ให1ดําเนินการตามกระบวนการอ่ืนท่ีดําเนินการได1ตามระบบดูแลช วยเหลือ และ 
แบบ SDQ ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและการบริหารของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร�ของสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 ๒. ด�านการรักษา (คลินิกเสมารักษ&) 

  ๒.๑ วัตถุประสงค�ในการจัดต้ังคลินิกเสมารักษ�เพ่ือให1คําปรึกษา ในการช วยเหลือและติดตาม
แก1ไขป8ญหาพฤติกรรมท่ีไม พึงประสงค�ในทุกด1าน เช น การสูบบุหรี่ แอลกอฮอล� ยาเสพติด การต้ังครรภ�ไม 
พร1อม ป8ญหาส วนตัวและครอบครัว โดยมีผู1รับผิดชอบเป3นครู อาจารย�ด1านแนะแนว จิตวิทยา กลุ มสาระสุข
ศึกษาและพลานามัย 
  



๖ 

  ๒.๒ องค�ประกอบการดํา เนินงาน ได1แก  องค�ความรู1ด1านจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษา 
ความรู1 ความเข1าใจสภาพป8ญหาและการให1คําแนะนําช วยเหลือในทางท่ีถูกต1อง เป3นการยอมรับของคณะครู 
ผู1ปกครอง ผู1รับผิดชอบงานด1านคลินิกเสมารักษ� ประกอบด1วย ครู อาจารย� ผู1รับผิดชอบ นักเรียน นักศึกษา
แกนนํา ท่ีผ านกระบวนการอบรมการเป3นผู1ให1คําปรึกษา 

  ๒.๓ พ้ืนท่ีดําเนินงาน ได1แก  ห1องพยาบาล ห1องแนะแนว ห1องฝBายปกครอง หรือห1องท่ี
เห็นสมควรเหมาะสมท่ีสามารถดําเนินงานตามกระบวนการให1คําปรึกษา และสามารถจัดกิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได1ตามหลักการ 

  ๒.๔ ดําเนินการสํารวจสภาพการใช1สาร/ยาเสพติด (Re X-ray) ทุกภาคเรียนหากไม พบกลุ มใช1
สารเสพติดและกลุ มบําบัด จึงไม ได1ดําเนินการตามมาตรการบําบัดรักษากระบวนการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน 
แต ให1มีนโยบายในการดําเนินการบําบัดรักษาตามยุทธศาสตร�โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

 ๓. ด�านการเฝ0าระวัง (ตู�แดงเสมารักษ&) 

  ๓.๑ วัตถุประสงค�ในการจัดทําตู1แดงเสมารักษ� เพ่ือให1มีการแจ1งและส งข าวสถานการณ�ป8ญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาจากนักเรียน  ให1แก ครูฝBายปกครอง หรือครูผู1รับผิดชอบงานด1านการป2องกันยาเสพติด
ท่ีเป3นความลับหรือไม กล1าเปZดเผยท่ีอาจส งผลกระทบต อความสูญเสียชีวิตและทรัพย�สิน หรือให1คําแนะนํา 
ข1อเสนอแนะมาตรการ เบาะแส แหล งม่ัวสุม อ่ืน ๆ ท่ีผู1บริหารสถานศึกษานําไปดําเนินการตามกระบวนการ 
เฝ2าระวังไม ให1มีการแพร ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา 

  ๓.๒ องค�ประกอบของตู1แดงเสมารักษ� จัดทําด1วยกล องไม1 กล องเหล็ก หรือวัสดุแข็งแรง  
ติดกุญแจป2องกันข1อมูลรั่ว ขนาดตามความเหมาะสมไม ใหญ หรือเล็กจนเกินไป สภาพคล1ายตู1ไปรษณีย� หรือ 
ตู1แดงของตํารวจ ติดต้ังในพ้ืนท่ีท่ีนักเรียน ไปม่ัวสุม เช น ห1องน้ํา สนามเด็กเล น ภายในและภายนอก 
อาคารเรียน เป3นต1น 

  ๓.๓ กําหนดมาตรการเปZด - ปZด ตู1แดงเสมารักษ� โดยครู อาจารย�ฝBายปกครอง ครูผู1รับผิดชอบ
งานป2องกันยาเสพติด นักเรียน นักศึกษาแกนนํา และประธานสภานักเรียน สรุปรายงานให1คณะผู1บริหารเพ่ือ
กําหนดมาตรการป2องกันและแก1ไขป8ญหายาเสพติดในสถานการณ�ป8จจุบัน 

มาตรฐานและตัวบ4งช้ีโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 ประกอบด�วย ๕ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบ4งช้ี คะแนน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 ๑. มาตรฐานด�านการป0องกัน (๖๐ คะแนน) ประกอบด�วย ๓ ตัวบ4งช้ี 

  ๑.๑ สถานศึกษาดําเนินการกิจกรรมห1องเรียนสีขาว โครงงานป2องกันยาเสพติดทุกห1อง  
(๔๐ คะแนน) 

  ๑.๒ ทุกห1องเรียนปลอดบุหรี่ (๑๐ คะแนน) 
  ๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร1างสรรค�เพ่ือป2องกันยาเสพติด (๑๐ คะแนน) 

 ๒. มาตรฐานด�านการค�นหา (๑๐ คะแนน) ประกอบด�วย ๔ ตัวบ4งช้ี 

  ๒.๑ สถานศึกษามีข1อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล (๒.๕ คะแนน) 
  ๒.๒ สถานศึกษามีการสุ มตรวจป8สสาวะของนักเรียน/ นักศึกษากลุ มเสี่ยง/กลุ มเสพ/กลุ มติด 

(๒.๕ คะแนน) 



๗ 

  ๒.๓ สถานศึกษามีการคัดกรองจําแนกกลุ มปลอด/กลุ มเสี่ยง/กลุ มเสพ/กลุ มติด/กลุ มค1า 
 (๒.๕ คะแนน) 

  ๒.๔ สถานศึกษามีการรายงานการสํารวจสภาพการใช1สารเสพติด / ยาเสพติด (๒.๕ คะแนน) 

 ๓. มาตรฐานด�านการรักษา (๑๐ คะแนน) ประกอบด�วย ๒ ตัวบ4งช้ี 

  ๓.๑ สถานศึกษามีนโยบายในการบําบัดรักษาและส งต อหน วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
หรือหน วยงานอ่ืน (๕ คะแนน) 

  ๓.๒ สถานศึกษามีคลินิกเสมารักษ� (จิตสังคมบําบัดในสถานศึกษา) (๕ คะแนน) 

 ๔. มาตรฐานด�านการเฝ0าระวัง (๑๐ คะแนน) ประกอบด�วย ๒ ตัวบ4งช้ี 

  ๔.๑ สถานศึกษามีตู1แดงเสมารักษ� รับเรื่องป8ญหายาเสพติดและอบายมุข (๕ คะแนน) 
  ๔.๒ สถานศึกษาดําเนินการจัดต้ังชมรม/ชุมนุมเสมารักษ�ป2องกันยาเสพติด (๕ คะแนน) 

 ๕. มาตรฐานด�านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน) ประกอบด�วย ๕ ตัวบ4งช้ี 

  ๕.๑ สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร�และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (๒ คะแนน) 

  ๕.๒ สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
(๒ คะแนน) 

  ๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการดําเนินงานและมีห1องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติและอบายมุข (๒ คะแนน) 

  ๕.๔ สถานศึกษามีความร วมมือและประสานงานกับหน วยงานท่ีเก่ียวข1องบูรณาการบริหาร
แบบมีส วนร วมกับภาคีเครือข ายทุกภาคส วน (๒ คะแนน) 

  ๕.๕ สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน วยงานท่ีเก่ียวข1อง 
 (๒ คะแนน) 

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

    คะแนน    ระดับคุณภาพ 
    ตํ่ากว า ๖๐   ปรับปรุง 
    ๖๐ – ๖๙   พอใช1 
    ๗๐ – ๗๙   ดี 
    ๘๐ – ๘๙   ดีมาก 
    ๙๐ – ๑๐๐   ดีเด น 

  



๘ 

แผนผังสู4ความสําเร็จการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 
หมายเหตุ หลักการเสนอผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ดําเนินงานตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี ๑ ต1องมีผลงานกิจกรรมห1องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดีเด นทุกห1อง 
 ข้ันตอนท่ี ๒ ต1องมีผลงานยุทธศาสตร� ๕ มาตรการ ระดับดีเด น 
 ข้ันตอนท่ี ๓ ต1องมีผลงานข1อท่ี ๑ และข1อท่ี ๒ เสนอกระทรวงศึกษาธิการ 

  



๙ 

ขอให1คุณครูและบุคลากรท่ีได1รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ีท่ีได1รับมอบหมายด1วยเรียบร1อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน1าท่ี  
อย างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน1าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให1เกิดผลดี 
แก ทางราชการสืบไป  ถ1าพบข1อผิดพลาดในการพิมพ�  ป8ญหาข1อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข1อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน1าท่ีให1แจ1งกลุ มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพ่ือแก1ไข  และรายงานให1ผู1อํานวยการ
โรงเรียนทราบแนวทางการแก1ไขต อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต บัดนี้เป3นต1นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๔  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 

 
(นายบวร  ใจปNOา) 

ผู1อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 
 

 

 

 


