
 

 

คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ท่ี  ๑๔๘  /  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป.การศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ตามท่ีรัฐบาลกําหนดให2การป3องกันปราบปรามยาเสพติดเป4นวาระแห!งชาติ  ท่ีทุกภาคส!วนต2อง 
ให2ความร!วมมือ  เพ่ือไม!ให2เยาวชนเก่ียวข2องกับยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการได2มอบนโยบาย 
ให2สถานศึกษาทุกแห!งในสังกัด  ดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และ
โรงเรียนได2ประกาศ  นโยบายการป3องกันและแก2ไขป9ญหายาเสพติดในโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม   
เม่ือวันท่ี  ๕  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพ่ือให2การดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  เป4นไปด2วยความเรียบร2อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา ๙๑(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก2ไข
เพ่ิมเติม โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  จึงแต!งต้ังบุคคลต!อนี้เป4นคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปCDา    ผู2อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู2อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสถิต  แสนลุน   รองผู2อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๔) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน2าท่ีรองผู2อํานวยการ  กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน2าท่ีรองผู2อํานวยการ  กรรมการ 
 ๖) นางไพร�จิตร  แก2วศิริ   รองผู2อํานวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   ครู  คศ.๓   กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี 
 ๑. อํานวยการ  ประชุม ปรึกษาหารือ  ให2คําปรึกษา  ประสานงาน  วางแผนการดําเนินงาน

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป.การศึกษา ๒๕๕๘  ดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย   
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค� 

 ๒. มอบหมาย  แบ!งภาระงาน  นิเทศติดตามงาน  ให2บุคลากรรับผิดชอบดําเนินงานตาม
มาตรฐานและตัวบ!งชี้ของสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดําเนินไปอย!างมีประสิทธิภาพ 
  



๒ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๑) นางไพร�จิตร  แก2วศิริ   รองผู2อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน2าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๓   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางกอบกุล  ใจปCDา  หัวหน2าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๑   กรรมการ 
 ๔) นายยุทธศักด์ิ  ศรีกอกมาตย� หัวหน2าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๒  กรรมการ 
 ๕) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี หัวหน2าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๔   กรรมการ 
 ๖) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ หัวหน2าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๕   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน2าระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี ๖   กรรมการ 
 ๘) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครูประจําชั้น ม.๒/๓     กรรมการ 
 ๙) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครูประจําชั้น ม.๖/๑     กรรมการ 
 ๑๐) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล  ครูประจําชั้น ม.๕/๒    กรรมการ 
 ๑๑) นายพงษ�ศิริ  ชาบุตรศรี  ครูประจําชั้น ม.๒/๑     กรรมการ 
 ๑๒) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต2  ครูประจําชั้น ม.๔/๕     กรรมการ 
 ๑๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง  ครูประจําชั้น ม.๓/๔     กรรมการ 
 ๑๔) นายคมสัน  สอโส   ครูประจําชั้น ม.๑/๓     กรรมการ 
 ๑๕) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ครูประจําชั้น ม.๔/๔    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครูประจําชั้น ม.๔/๒   กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ 
 ๑๗) นางรดาวัลย�  น2อยเสนา   ครูประจําชั้น ม.๖/๓   กรรมการและผู2ช!วยเลขานุการ 
หน�าท่ี 
 ๑. ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน การดําเนินงานตามมาตรฐานการประเมินสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือให2บุคลากรมีความรู2 ความเข2าใจกรอบการปฏิบัติงาน ๕ มาตรฐาน ๒๑ ตัว
บ!งชี้อย!างชัดเจนและนําไปปฏิบัติได2 

 ๒. มอบหมายงาน  รายละเอียดการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวฯ ให2บุคลากรท่ีเก่ียวข2องทราบ 
 ๓. ประสานการดําเนินงานเรื่องท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๓. คณะกรรมการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประกอบด�วย 

๑. คณะกรรมการระดับชั้น 
๒. คณะครูประจําชั้น 
๓. คณะกรรมการนักเรียน 
๔. คณะกรรมการห2องเรียน 

หน�าท่ี 
 ๑. ศึกษาคู!มือการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ๒. ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผน  กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน  กระบวนการดําเนินงาน  

แนวทางการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรยีนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 



๓ 

มาตรฐานท่ี  ๑  ด�านการป.องกัน 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๑.๑ สถานศึกษาดําเนินงานโครงการห2องเรียนสีขาว 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๑.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู2 

การสร2างภูมิคุ2มกันสารเสพติด เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรู2การสร2างภูมิคุ2มกันสารเสพติด 

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู2ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร2างสรรค�เพ่ือป3องกันยาเสพติด 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  จัดกิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม/กีฬา/ดนตรี/นาฏศิลปN/

อาชีพ/จิตสาธารณะ/การแข!งขันทางวิชาการ/การบูรณาการเรียนการสอน/การรณรงค�ป3องกันยาเสพติด/
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู2บําเพ็ญประโยชน�/นักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรม  TO BE NUMBER ONE /
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2อง  และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานท่ี  ๒  ด�านการค�นหา 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๒.๑ สถานศึกษามีข2อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  จัดทําข2อมูลนักเรียนรายบุคคล  (SDQ)  และรายงานผล 

การปฏิบัติงาน 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๒.๒ สถานศึกษามีการสุ!มตรวจป9สสาวะของนักเรียนกลุ!มเสี่ยง กลุ!มเสพ กลุ!มติด 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  ดําเนินการสุ!มตรวจป9สสาวะของนักเรียนกลุ!มเสี่ยง กลุ!มเสพ กลุ!มติด  

และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๒.๓ สถานศึกษามีการคัดกรองจําแนกกลุ!มปลอด/กลุ!มเสี่ยง/กลุ!มเสพ/กลุ!มติด 

/กลุ!มค2า 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  ดําเนินการคัดกรองจําแนกกลุ!มปลอด/กลุ!มเสี่ยง/กลุ!มเสพ/กลุ!มติด 

/กลุ!มค2า  และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๒.๔ สถานศึกษามีการรายงานการสํารวจสภาพการใช2สารเสพติด/ยาเสพติด 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  ดําเนินการรายงานการสํารวจสภาพการใช2สารเสพติด/ยาเสพติด 

มาตรฐานท่ี  ๓  ด�านการรักษา 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๓.๑ สถานศึกษามีนโยบายในการบําบัดรักษาและส!งต!อหน!วยงานสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข หรือหน!วยงานอ่ืน 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  กําหนดนโยบายของสถานศึกษา  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

บําบัดรักษา  กําหนดข้ันตอนการดําเนินงานบําบัดรักษา และสร2างเครือข!ายในการบําบัดรักษาและส!งต!อ 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๓.๒ สถานศึกษามี “คลินิกเสมารักษ�” (จิตสังคมบําบัดในสถานศึกษา) 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  จัดต้ัง “คลินิกเสมารักษ�”  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน “คลินิก

เสมารักษ�”  กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน “คลินิกเสมารักษ�”  และรายงานผลการดําเนินงาน 
  



๔ 

มาตรฐานท่ี  ๔  ด�านการเฝ.าระวัง 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๔.๑ สถานศึกษามีตู2เสมารักษ� (รับเรื่องป9ญหายาเสพติดและอบายมุข) 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  ติดต้ังตู2เสมารักษ�  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการเฝ3าระวัง   

บันทึกการรับเรื่องป9ญหายาเสพติดและอบายมุข  และรายงานผลการดําเนินงาน 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๔.๒ สถานศึกษามีเครือข!ายด2านการเฝ3าระวังป9ญหายาเสพติดและอบายมุข 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  จัดทําประกาศหรือคําสั่งในการแต!งต้ังเครือข!ายฯ ด2านการเฝ3าระวัง 

เช!น นักเรียนแกนนํา ครูแกนนํา  ผู2ปกครอง ชุมชน ตํารวจ ทหาร แพทย� พยาบาล  สาธารณสุข ฯลฯ  และ
รายงานผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานท่ี  ๕  ด�านการบริหารจัดการ 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๕.๑ สถานศึกษามีนโยบายและยุทธศาสตร� 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  กําหนดนโยบาย  กําหนดยุทธศาสตร�  วิสัยทัศน�  พันธกิจ  

เป3าประสงค�  กําหนดมาตรการการลงโทษ   สร2างขวัญกําลังใจ ประกาศ/คําสั่ง 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๕.๒ สถานศึกษามีแผนงานและโครงการ/กิจกรรม 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  จัดทําแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล2องกับนโยบายและยุทธศาสตร� 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการดําเนินงานและมีห2องปฏิบัติกิจกรรม 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  จัดทําคําสั่งแต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  และรายงานผล 

การดําเนินงาน 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๕.๔ สถานศึกษามีความร!วมมือและประสานงานกับหน!วยงานท่ีเก่ียวข2อง บูรณาการ

บริหารแบบมีส!วนร!วมกับภาคีเครือข!ายทุกภาคส!วน 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  บันทึกความร!วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข!าย เช!น  โรงพยาบาล 

สถานีตํารวจ  ค!ายทหาร  โรงเรียนเครือข!าย ฯลฯ  และรายงานผลการดําเนินงาน 
 ตัวบ!งชี้ท่ี ๕.๕ สถานศึกษามีการกํากับ ติดตามประเมินผล และรายงานหน!วยงานท่ีเก่ียวข2อง 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน  แต!งต้ังคณะกรรมการกํากับติดตาม  กําหนดปฏิทินการกํากับติดตาม 

ประเมินผล  บันทึกการกํากับติดตาม  และรายงานผลการดําเนินงานให2หน!วยงานต2นสังกัดทราบ 

ขอให2ครูและบุคลากรท่ีได2รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมายด2วยเรียบร2อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน2าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน2าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให2เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป 

ท้ังนี้ตั้งแต! วันท่ี  ๑๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป4นต2นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

(นายบวร  ใจปCDา) 
ผู2อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


