ขั้นตอนการประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
…………………………………………

๑. สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ดังนี้
๑.๑ จัดทาแบบประเมินตนเอง ตามคู่มือแนวทางการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข และคู่มือโครงการห้องเรียนสีขาว
๑.๒ จัดเตรียมการนาเสนอ เช่น Power Point, นิทรรศการ, เอกสารหลักฐานอื่น ฯลฯ ประกอบ
การพิจารณา
๑.๓ จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตารวจ พระสงฆ์
กรรมการสถานศึกษา ฯลฯ
๒. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๒.๑ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่
รองประธานกรรมการ
๒.๓ ผู้แทน ศพส.จ./ศพส.อ.
กรรมการ
๒.๔ ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ส.ภาค
กรรมการ
๒.๕ ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัด
กรรมการ
๒.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้บริหาร/ผู้ปกครอง/ผู้นาท้องถิ่น)
กรรมการ
๒.๗ รองหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
๒.๘ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /ผู้แทนแต่ละส่วนราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๙ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเหตุ ๑) คณะกรรมการประเมินสามารถแต่งตั้งเพิ่ม – ลด ได้ตามความเหมาะสม
๒) ส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ หมายถึง สพม./สพป./อศจ./กศน. /สช. อธิการบดี (ส่วนภูมิภาคโดย
สพป./สพม./ ส่วนกลางโดย สช.)
๓. ปฏิทินการดาเนินงาน ตามปีงบประมาณให้ดาเนินการดังนี้
๓.๑ สถานศึกษาประเมินตนเองเดือนมีนาคม ของทุกปี
๓.๒ การประเมินระดับหน่วยงานในพื้นที่เดือนเมษายน ของทุกปี
๓.๓ การประเมินระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดาเนินการประเมินและรวบรวม
ผลงานพร้อมผลการประเมินสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น ส่ง ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (ศพส.ศธ.) ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
๓.๔ การประเมินระดับกระทรวง และประกาศผลการประเมินภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
๓.๕ รับโล่และธงโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากฯพณฯนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
------------------------------------------------

คาอธิบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
----------------------------------------สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง สถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทุก
ชนิดมีการดาเนินงานตามนโยบายด้านการปูองกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ผู้บริหารทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ น้อมนาพระราชดารัสที่ทรงห่วงใยเยาวชน
ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการดาเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามา
เป็นหลักในการทางาน
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความตระหนักและจิตสานึกให้
ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปูองกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓. สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทาง ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ และจัดกิจกรรม เชิง
สร้างสรรค์ ด้านดนตรี กีฬา คุณธรรม จริย ธรรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๔. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกกรณีให้ดาเนินการทางวินัยโดยให้ออกจากราชการไว้ก่อนและ
ดาเนินการทางกฎหมาย สาหรับนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ไล่ออกให้นาไปบาบัดรักษาและเข้าค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยให้ติดตามผลการบาบัดรักษาและเรียนได้ตามความประสงค์
๕. ผู้บริหารทุกระดับ ของกระทรวงศึกษาธิการ อานวยการ กากับ ตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรงานสถานศึกษาดีเด่นให้ยกย่อง ชมเชย มอบโล่และเกียรติบัตร
โดยให้นาไปเป็นผลงานในการเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ และขั้นเงินเดือน และประเมินสถานศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
มาตรการ ๕ มาตรการ
๑. มาตรการปูองกัน สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและปลุก
จิตสานึกไม่ให้นักเรียน นักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๒. มาตรการค้นหา สถานศึกษาจัดระบบการคัดกรอง จาแนกกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ออกเป็น ๕ กลุ่ม
คือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า
๓. มาตรการรั ก ษา สถานศึ ก ษาจั ด ระบบการส่ ง ต่ อ กลุ่ ม เสพ กลุ่ ม ติ ด เข้ า สู่ ก ารบ าบั ด รั ก ษา
ตามระบบสมัครใจการนาเข้าสู่กระบวนการจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษาและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔. มาตรการเฝูาระวัง สถานศึกษาดาเนินการจัดให้มี นักเรียน นักศึกษาแกนนา ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อเฝูาระวังไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด จัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและ มีการขจัดปัจจัย
เสี่ยงพื้นที่อับโดยจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ให้เอื้อต่อการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๕. มาตรการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงาน มีแผนปฏิบัติการ และการอานวยการ กากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานแจ้งต้นสังกัด และการ
ประสานงานกับทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
สถานศึกษาดาเนินการ ๔ ต้อง
๑. สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพของปัญหา
และสถานการณ์ในพื้นที่
๒. สถานศึกษาต้องมีแผนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ตลอดปีการศึกษา
๓. สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลการดาเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการปูองกัน ระบบด้านการเฝูาระวัง
ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการ
๔. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการทางานระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้นา
ท้องถิ่นและผู้นาชุมชน
สถานศึกษาดาเนินการ ๒ ไม่
๑. สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด
๒. สถานศึกษาไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียน นักศึกษาออกจากสถานศึกษาให้นาไปบาบัดรักษาเมื่อหาย
แล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ
หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ ๑๐๐ คะแนน
๑. มาตรฐานด้านการป้องกัน (๕๐ คะแนน) สถานศึกษาจัดทาแผนงานปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา
ดังนี้
ตัวบ่งชี้
๑.๑ สถานศึกษาดาเนินโครงการห้องเรียนสีขาว (๓๐ คะแนน)
๑.๒ สถานศึกษาจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE (๑๐ คะแนน)
๑.๓ สถานศึกษากิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด/นักศึกษาวิชาทหาร ต้านยาเสพติด/
เครือข่ายนักศึกษา/กองร้อยลูกเสืออาสาบาเพ็ญประโยชน์ (๕ คะแนน)
- มีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ
๑.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการปูองกันยาเสพติด (๕ คะแนน)
โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- โครงการรณรงค์วันสาคัญต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
- กิจกรรมบ้านหลังเรียน
- กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
- กิจกรรมชุมนุมและชมรม
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม สมุดบันทึกความดี
- กิจกรรมจิตอาสา/ผู้บาเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
- กิจกรรมอื่น ๆ

๒. มาตรฐานด้านการค้นหา (๒๐ คะแนน) สถานศึกษาดาเนินการคัดกรองกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้
ตัวบ่งชี้
๒.๑ สถานศึกษามีการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา (๕ คะแนน)
๒.๒ สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติด อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง (๕ คะแนน)
๒.๓ สถานศึกษามีการคัดกรองสารวจสภาพการใช้ยาเสพติด ภาคเรียนละ ๑ ครั้งภาคเรียนที่ ๑ ภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ภาคเรียนที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนของปีการศึกษา และรายงานผู้บังคับบัญชา/
หน่วยงานต้นสังกัดตามลาดับ (๕ คะแนน)
๒.๔ สถานศึกษามีระบบการค้นหาโดยให้นักเรียน นักศึกษาแกนนา ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา
สังเกตพฤติกรรมทุกสัปดาห์ (๕ คะแนน)
๓. มาตรฐานด้ า นการรั ก ษา (๑๐ คะแนน) สถานศึ กษามี การก าหนดแนวทางและนโยบาย
ในการบาบัดรักษากลุ่มเสพย์ กลุ่มติด ดังนี้
ตัวบ่งชี้
๓.๑ สถานศึกษามีระบบการส่งต่อให้หน่วยงานที่ดูแลบาบัดรักษาฟื้นฟู (๓ คะแนน)
๓.๒ สถานศึกษาจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (๓ คะแนน)
๓.๓ สถานศึกษามีแนวทางการดาเนินงานด้านจิตสังคมบาบัด ในสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๓.๔ สถานศึกษามีคลินิคการให้คาปรึกษา เช่น ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๔. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง (๑๐ คะแนน) สถานศึกษามีระบบและกลไกการเฝูาระวัง สถานการณ์
แพร่ระบาดของยาเสพติดทีก่ ่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้
ตัวบ่งชี้
๔.๑ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเฝูาระวัง (๓ คะแนน)
- โครงการตารวจประสานโรงเรียน ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน / ครูแดร์ (D.A.R.E.)
- กิจกรรมหน้าเสาธง ๕ นาที (ตารวจ ผู้นาชุมชน ผู้บริหาร)
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมสภานักเรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมอื่น ๆ
๔.๒ สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษาแกนนาหรือจิตอาสาในการดาเนินงานด้านยาเสพติด
อย่างน้อยห้องเรียนละ ๕ คน หรือ ตามสัดส่วน ๑ : ๒๐ (๓ คะแนน)
- โครงการสารวัตรนักเรียน นักศึกษา ป.ป.ส./แกนนาห้องเรียนสีขาว
- จัดนักเรียน นักศึกษาแกนนา เฝูาระวังพื้นที่ต่าง ๆ ในสถานศึกษา
- กิจกรรมอื่น ๆ
หมายเหตุ ประเมินจากการสรุปผลการดาเนินงาน และผลที่นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม อย่างน้อย ๒ กิจกรรม
๔.๓ สถานศึกษามีครู อาจารย์แกนนา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (๒
คะแนน)
- จัดครูเวรประจาวัน เฝูาระวังพื้นที่ต่าง ๆ ในสถานศึกษา
- จัดครูออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบบริเวณสถานศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมอื่น ๆ
หมายเหตุ ประเมินจากการสรุปผลการดาเนินงาน และผลที่นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม อย่างน้อย ๒ กิจกรรม

๔.๔ สถานศึกษามีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ปลอดยาเสพติด (๒ คะแนน)
- สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้/อุทยานการศึกษาปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการดาเนินงานจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโครงการห้องเรียนสีขาว
- สถานศึกษามีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากพื้นที่เสี่ยง
- สถานศึกษาจัดพื้นที่ให้มีลานกีฬาต้านยาเสพติด
- สถานศึกษาจัดเวทีกิจกรรมต้านยาเสพติด
- กิจกรรมอื่น ๆ
หมายเหตุ ประเมินจากการสรุปผลการดาเนินงาน และผลที่นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม อย่างน้อย ๕ กิจกรรม
๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (๑๐ คะแนน) สถานศึกษามีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยดาเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการ ดังนี้
ตัวบ่งชี้
๕.๑ สถานศึกษามีนโยบายและยุทธศาสตร์ (๒ คะแนน)
๕.๒ สถานศึกษามีแผนงานและโครงการ/กิจกรรม (๒ คะแนน)
๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการดาเนินงานมีคาสั่งและการประชุม (๒ คะแนน)
๕.๔ สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (๒ คะแนน)
๕.๕ สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒ คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคะแนน
ระดับคะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป
ระดับคะแนน ๘๕ - ๘๙ คะแนน

ระดับสถานศึกษาดีเด่น
ระดับสถานศึกษาดี

การมอบรางวัล แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ประเภทสถานศึกษา
๑.๑ สถานศึกษาที่ดาเนินงานโครงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นเวลา ๑ ปี
- ระดับดีเด่น สถานศึกษาได้รับโล่และธงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ระดับดี สถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ สถานศึกษาที่ดาเนินงานโครงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นเวลา ๒ ปี
- สถานศึกษา ได้รับโล่ลงนามโดยฯพณฯนายกรัฐมนตรีพร้อมปูายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดละอบายมุข
- กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม
๑.๓ สถานศึกษาที่ดาเนินงานโครงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นเวลา ๓ ปี
- สถานศึกษา ได้รับโล่พระราชทาน
- กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศเป็นสถานศึกษามาตรฐานสากล ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม

๒. ประเภทบุคลากร
๒.๑ สถานศึกษาที่ดาเนินงานโครงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นเวลา ๑ ปี
- ระดับดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
และอบายมุขติดได้รับโล่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ระดับดี ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขได้รับเกียรติบัตรลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ สถานศึกษาที่ดาเนินงานโครงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นเวลา ๒ ปี
- ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาและบุ คลากรที่รั บผิ ดชอบโครงสถานศึก ษาสี ขาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข ได้รับโล่ลงนามโดยฯพณฯนายกรัฐมนตรี
๒.๓ สถานศึกษาที่ดาเนินงานโครงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นเวลา ๓ ปี
- ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาและบุ คลากรที่ รับ ผิ ดชอบโครงสถานศึ กษาสี ข าว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุขได้รับโล่พระราชทาน
แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
๑. ระดับกระทรวง
- แต่งตั้งคณะทางานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- จัดทามาตรการเสริมแรง ยกย่อง ชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตรความดีความชอบให้แก่
หน่วยงาน/สถานศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
๒. ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
- ส่วนราชการระดับจังหวัดขององค์กรหลักแต่งตั้งคณะทางานประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้วยผู้แทนทุกภาคส่วน
- จัดทาแผนการประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการประเมิน โครงการสถานศึก ษาสีข าว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ให้
กระทรวงศึกษาธิการ
- จัดทามาตรการเสริมแรง ยกย่อง ชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตรความดีความชอบให้แก่หน่วยงาน
สถานศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
๓. ระดับสถานศึกษา
- แต่งตั้งคณะทางานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพโครงการ
สถานศึกษาขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทามาตรการเสริมแรง ยกย่อง ชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร ความดีความชอบให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

คู่มือ
แนวทางการดาเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

สารบัญ
คานา
หน้า
1

ตอนที่ ๑

นโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ตอนที่ ๒

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

2

ตอนที่ ๓

ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

4

ตอนที่ ๔

กระบวนการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

5

ตอนที่ ๕

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

12

ภาคผนวก

1

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
รัฐบาลได้กาหนดให้ปั ญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ ” และมอบหมายให้ กระทรวงศึกษาธิการ
ดาเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา กาหนดมาตรการปูองกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง
และในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยง
ยาเสพติดและ
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพื่อหลี กเลี่ยงการหมกมุ่นมั่ว สุ มกับยาเสพติดและอบายมุข
ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเกี่ยวข้ องกับยาเสพติด จึงได้กาหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กร
หลัก หน่วยงานและสถานศึกษาดาเนินการ ดังนี้
๑. ผู้บริหารทุกระดับนานโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดทาแผนปฏิบัติ
การครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒. ผู้บริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ความสาคัญและมีจิตสานึกร่วมกัน
ที่จะปกปูองคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือและร่วม
แรงร่วมใจจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ค่าย
คุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีปูองกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาปูองกันยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของนักเรียน นักศึกษา ทั้งในส่วนของชมรมและสภานักเรียน
๔. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสานึก ทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกันต่อต้าน
ยาเสพติด และอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นั กศึกษาทุกคนให้ทั่วถึงโดยสร้างเครือข่ายแกนนาทุก
ระดับในสถานศึกษา
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการดาเนินงาน ๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
คือ มาตรการปูองกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝูาระวัง มาตรการบริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ ๔
ต้อง ๒ ไม่ ที่กาหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิด
ข้อมูล และไม่ไล่ออก
๖. ผู้ บ ริ ห ารทุกระดับ อานวยการ กากับ ติ ดตามและประเมิน ผลการด าเนินงานและจัด มาตรการ
เสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร เลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบ
วิชาชีพครู

(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
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โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิ งลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้
เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์เป็นหลักสาคัญในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มคี ุณค่าของสังคม
การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการที่ต้องการให้
เป็ น คนเก่ ง คนดี
มี ค วามสุ ข นอกจากด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การปูองกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
ที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกมส์ การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหา
สังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “๔ ประสาน ๒ ค้า” ซึ่ง ๔ ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู/
อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ ๒ ค้า เดิมเป็นผู้แทนชุมชนแต่พื้นที่เสี่ยงเพิ่ม
มากขื้น จึงได้กาหนดใหม่เพื่อให้มีบุคลากรสาคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ได้แก่ ตารวจและพระสงฆ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการปูองกัน
และการปูองปรามติดตามผู้จ าหน่ายและผู้ เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ กับ
คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้
สถานศึกษามีระบบการปูองกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดาเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการปูองกัน
มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝูาระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ คือ ต้องมี
ยุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็น
แนวทางการดาเนินงาน
๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
๒. เพื่อสนั บ สนุน และส่ งเสริ มการดาเนินงานปูองกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนาไปพัฒนาและสร้างระบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่
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๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
- สถานศึกษาทุกแห่งสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วม
โครงการและรับการประเมินผลประจาปี เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาทางศาสนา ในชุมชนทุกแห่งที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุม ชนให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๓.๒ ด้านคุณภาพ
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษา มีจิตสานึกร่วมกันในการดูแล
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข
- ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาทางศาสนา มีจิตสานึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดและอบายมุข
- นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา
สป. และสานักงาน ป.ป.ส.
๕. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ ร้อยละ ๘๐ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา มั่นใจในกระบวนการดาเนินงานโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามของ
สังคม
๖. การประเมินผลโครงการ
ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษาโดยมีคณะกรรมการ
จากหน่วยงานต้นสังกัด กาหนดรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและอบายมุขและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
- สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
- สถานศึกษาเป็ นศูนย์การเรีย นรู้ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจา
อาเภอ ในการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้
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ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การดาเนิ นงานโครงการสถานศึกษาสี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสถานศึกษาทั่ วประเทศ
กาหนดให้มขี ั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. สถานศึ ก ษาน าข้ อ มู ล ปั จ จั ย เสี่ ย งรอบสถานศึ ก ษาและข้ อ มู ล การคั ด กรองมาศึ ก ษาวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงของปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา
๒. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะทางานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และนา
ข้อมูลจากการศึกษาข้อที่ ๑ มาจัดทาแผนปฏิบัติการ จัดทาโครงการและกิจกรรมให้ตรงกับสาเหตุที่แท้จริงกับ
ปัญหา
๓. ดาเนินการจัดทาตารางปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา และดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ
และกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามที่กาหนดไว้ใน ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
๔. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา อ านวยการ ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบมีความต่อเนื่องเข้มแข็งและยั่งยืน สรุปรายงานผลการดาเนินงานให้
หน่วยงานต้นสังกัด
๕. ผู้บริหารหน่วยงานระดับพื้นที่แต่งตั้งคณะทางานประเมินผลการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเมินผลการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์นาเสนอศูนย์อานวยการพลั ง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
๖. ศู น ย์ อ านวยการพลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาพิจารณา
ผลงานและให้ความเห็นชอบจัดลาดับผลงานและจัดทาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๗. ศูน ย์ อานวยการพลั งแผ่ น ดิน เอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ เกียรติบัตร เพื่อ
ประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของปีการศึกษา
๘. ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรโควตาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษของสานักงาน ป.ป.ส. และของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประชุมคณะทางานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
จัดทาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กิจกรรมในสถานศึกษาโครงการห้องเรียนสีขาว

กิจกรรมนอกสถานศึกษา
โครงการตารวจประสานสถานศึกษา ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินงาน ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่

ดาเนินงานตามมาตรการ ๔ ประสาน ๒ ค้า

คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
สรุปผล/รายงาน ศพส.กระทรวงศึกษาธิการ
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กระบวนการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑. สถานการณ์ยาเสพติด/อบายมุขในสถานศึกษา
ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข

บุคคล
เด็กและเยาวชน
ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง

ครอบครัว
ขาดความอบอุ่น
แตกแยก เหินห่าง

สถานศึกษา
สอนท่องจา มุ่งวิชา
ขาดการพัฒนารอบด้าน

ชุมชน
ยากไร้ อ่อนแอ
หวังรอรับความช่วยเหลือ

สภาพปัญหา
๑. สถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและแหล่งอบายมุขเริ่มในกลุ่มหลงผิด แล้วแพร่กระจายไปสู่
กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ เข้าสู่ครอบครัวและสถานศึกษา ทาให้จานวนคนติดยาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนมี
จานวนเพิ่มมากขึ้น
๒. การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดมีเทคโนโลยีสูง และการกระจายยาเสพติดอย่างรวดเร็วจนยากใน
การปราบปราม มีการสร้างระบบเครือข่ายการจาหน่ายเหมือนสินค้าจาหน่ายตรงใน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา
๓. สภาพสังคม ครอบครัว และชุมชนเปลี่ยนแปลง ทาให้วิถีชีวิตมีความเสี่ยง แตกหัก เหินห่าง และ
อ่อนแอ
๔. การบริหารจัดการที่ขาดเอกภาพ ทาให้ต่างหน่วยงาน ต่างคนต่างทา ขาดความต่อเนื่อง ผู้ติดยาเสพ
ติด ยังวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งความชั่วร้าย เป็นภาระของสังคม ทาให้ประเทศขาดศักยภาพในการแข่งขันในเวที
โลก
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
๑. การรณรงค์ให้ผู้บริหารสถานศึกษานานโยบายสาคัญของรัฐบาลที่กาหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝุาย
ต้องร่วมแก้ปัญหา จึงต้องพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในการดาเนินงาน
๒.กาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ โดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และแก้ไขให้ชัดเจน จึงต้อง
พัฒนาคน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
๓. การระดมความร่วมมือจากทุกสถานศึกษาในการแก้ปัญหา โดยถือว่าเป็นปัญหาของตนเองต้องทา
ต่อเนื่องครบวงจรและผู้ชนะ คือ สถานศึกษาสีขาว จึงต้องพัฒนาสถานศึกษาให้ต่อสู้กับปัญหาทุกรูปแบบ
๔. ให้ความสาคัญในการต่อต้านยาเสพติด แต่ต้องแก้ปัญหาสิ่งมอมเมาอบายมุขอื่นควบคู่กันไปด้วย จึง
ต้องพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม บริการทางการแพทย์ และจิตวิทยาสังคม เพื่อมิให้ปัญหาเลวร้ายยิ่งกว่าที่เป็นใน
ปัจจุบัน

๒. วิสัยทัศน์และการแก้ปัญหาในสถานศึกษา
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งตื่นตัวรณรงค์ และตระหนักถึงปัญหายาเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมา
การพนันและอันธพาลที่เกิดขึ้นกับ นักเรียน นักศึกษา
๒. นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเป็นผู้เสพยาเสพติดและพฤติกรรมผู้ลุ่มหลงสิ่งมอมเมา และ นักเลง
มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการช่วยเหลือ สงเคราะห์จากบ้าน สถานศึกษา และชุมชน จนกลับคืนสู่สังคมและชีวิตสงบ
สุข
๓. แหล่งอบายมุขสิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ลดลง ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษามีการบังคับใช้กฎหมาย
๔. จานวนของสถานศึกษาสีขาว ซึ่งต่อสู้กับปัญหาอบายมุขและปัญหายาเสพติดได้สาเร็จและยั่งยืนมี
มากขึ้น
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ภารกิจที่ต้องดาเนินการ
๑. สร้างความตระหนักและปลุกจิตสานึกของสถานศึกษาให้ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
๒. ต้องพัฒนาศักยภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประสาน/ติดตาม/ตรวจสอบเพื่อสนับสนุน
สถานศึกษาต่อสู้กับปัญหายาเสพติด/อบายมุข อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๓. ใช้การศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการปูองกัน และต้องทาให้ได้ผล มิฉะนั้นต้องใช้มาตรการรุนแรงขึ้น
เพื่อในอนาคต ไม่ให้เกิดกรณีนักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนจากผู้เสพมาเป็นผู้จาหน่ายมากขึ้น
ผู้รับภารกิจในระดับต่างๆ ประกอบด้วย
๑. ระดั บ กระทรวง คณะกรรมการสถานศึ ก ษาสี ข าวระดั บ กระทรวง โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ประธาน และมี ค ณะกรรมการจากส่ ว นราชการ/ภาคเอกชน/ชุ ม ชน โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน
๒. ระดับองค์กรหลัก คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวขององค์กรหลัก ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓. ยุทธศาสตร์/แนวปฏิบัติในการป้องปราม อบายมุข การพนัน และการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
๑. บทบาทของสถานศึกษา
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตารวจ นักธุรกิจ เพื่อจัด
กิจกรรม
๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา สนุกท้าทายและเอาใจใส่การเรียน
๑.๓ ประกาศนโยบายของสถานศึกษาให้ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีและที่ไม่พึงปรารถนา
๑.๔ ติดต่อสถานีตารวจในพื้นที่เพื่อประสานงานขอความร่วมมือในกรณีเกิดเหตุ
๑.๕ บันทึกประจาวันและรายงานเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น เพื่อลงมือแก้ไขให้ทัน
๑.๖ เชิญผู้ปกครองมาร่วมโครงการของสถานศึกษาสม่าเสมอ
๑.๗ กาชับให้ครู อาจารย์ ทุกคนเป็นต้นแบบพฤติกรรมที่ดี
๑.๘ เชิญวิทยากรในชุมชนมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๑.๙ จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ทางานเป็นกลุ่มและกิจกรรมโครงการห้องเรียนสีขาว
๒. บทบาทสาหรับนักเรียน นักศึกษา
๒.๑ จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อรณรงค์ตอ่ ต้านอบายมุข การพนัน และการทะเลาะวิวาท
๒.๒ คณะกรรมการ/สภานักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยของโรงเรียน
๒.๓ จัดกิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน
๒.๔ ฝึกประชาธิปไตยในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้รู้จักเคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
๒.๕ แจ้งเบาะแสผู้เล่นการพนัน , หัวโจก เพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนให้ครูและผู้บริหารทราบ
๒.๖ เคารพในกฎกติกามารยาทของนักเรียน นักศึกษา ที่พึงปฏิบัติ
๒.๗ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของสถานศึ ก ษาและตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย จากสิ่ ง แวดล้ อ มรอบ
สถานศึกษา
๒.๘ ร่วมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
๒.๙ ชักชวนผู้ปกครองไปเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
๒.๑๐ ปฏิบัติตนเป็นที่พึ่งต่อรุ่นน้องและเพื่อนที่ดีในกลุ่มเพื่อน
๒.๑๑ นักเรียน นักศึกษา ควรได้ฝึกทักษะการปูองกันตัว เพื่อความปลอดภัย และนักเรียน นักศึกษา
ได้ศึกษางานของตารวจ ทัณฑสถานและบ้านเยาวชน
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๓. บทบาทสาหรับผู้ปกครอง
๓.๑ ฝึกอบรมบ่มนิสัยให้ลูกหลานมีระเบียบวินัย , รับผิดชอบในการเรียน และผิดชอบตนเอง
๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ความอบอุ่นเป็นที่พึงของลูก
๓.๓ ตักเตือนบุตรหลานให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีงาม , และสอดส่องดูแลสถานศึกษา
๓.๔ ซักถามถึงกิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบสภาพของเด็กเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
๓.๕ หมั่นไปพบครู อาจารย์ประจาชั้น เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง , เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
๓.๖ ระมัดระวังมิให้เด็กเล่นการพนัน สะสมสื่อลามก , เข้ากลุ่มเพื่อนอันธพาล , พกอาวุธเมื่ออยู่บ้าน
๓.๗ ให้เวลาอยู่กับลูกหลานเพื่อสร้างความอบอุ่น ดูแลมิให้เด็กดูโทรทัศน์ที่รุนแรงและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
๔. บทบาทของชุมชน
๔.๑ ร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษา
๔.๒ ให้ความร่วมมือสถานศึกษาในกิจกรรมต่างๆ
๔.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.๔ สอดส่องดูแลความปลอดภัยในการเดินทางไปสถานศึกษาของเด็กนักเรียน นักศึกษา
๔.๕ สาหรับเจ้าของธุรกิจสนับสนุนให้พ่อแม่ที่ทางานด้วยไปร่วมกิจกรรมสถานศึกษา
๔.๖ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของ
ชุมชน
๔.๗ สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาสาหรับเด็กยากจนในชุมชน
๔.๘ ช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเยาวชนและรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๔. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เปูาหมาย
สถานศึกษา

สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

- ปลอดยาเสพติด
- ปลอดสื่อลามกอนาจาร
- ปลอดการพนัน
- ปลอดการทะเลาะวิวาท

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๑ สถานศึกษาพยายามปูองกันและแก้ไขให้ถึงที่สุด โดยไม่ไล่นักเรียน นักศึกษา ให้พ้นไปเป็น
ภาระสังคม หรือสถาบันอื่น
๑.๒ ขอให้องค์กรหลักทาความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการโดยไม่
ถือเป็นความผิดแต่จะพิจารณาเป็นความดีความชอบในการรายงานตามความจริง
๑.๓ ขอให้องค์กรหลักย้าสถานศึกษา ให้ครู อาจารย์ เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่สูบบุหรี่ จัดสถานศึกษา
เป็น เขตปลอดบุหรี่และปลอดยาเสพติด
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง
๒.๑ ให้สถานศึกษาตรวจค้นและปูองกันมิให้นักเรียน นักศึกษา นาสื่อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่
ในสถานศึกษา
๒.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหนังสือ , วิดีโอ , เทป , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นสารประโยชน์ ให้
ความบันเทิงที่ประเทืองสติปัญญาบริการแก่นักเรียน นักศึกษา
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๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน
๓.๑ จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จั กประหยัดอดออม ไม่ฟุูงเฟูอฟุุมเฟือย และฝึกทางานเพื่อ
หารายได้พิเศษจากการประกอบสัมมาชีพ
๓.๒ ปูองปรามมิให้นักเรียน นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษา และตรวจค้นแหล่งที่อาจ
มั่วสุม
๓.๓ ส่งอาจารย์ฝุายปกครองหรือประสานสารวัตรนักเรียนเพื่อสุ่มตรวจนั กเรียน นักศึกษา ที่อาจไป
มั่วสุมตามแหล่งอบายมุข แหล่งการพนัน ของชุมชนหรือของพื้นที่
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท
๔.๑ ประสานฝุายตารวจให้ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่ทาผิดกฎหมาย
๔.๒ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาเป็นรายกรณีหรือรายกลุ่ม
และส่งครูไปเยี่ยมถึงบ้าน เพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
๔.๓ ตรวจค้นการพกพาอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาและเพิ่มโทษผู้ที่ทาผิดถูกตักเตือนมาแล้ว
๔.๔ ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดระเบียบวินัย ,
กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๔.๕ สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน , โรงเรียน , ชุมชน , ตารวจ โดยมีระบบสื่อสารโทรคมนาคม
และระบบข้อมูลเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
๕. แนวทางการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๕.๑ คณะกรรมการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงโครงสร้างคณะกรรมการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว
คณะกรรมการอานวยการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการดาเนินงานองค์กรหลัก
คณะกรรมการ
ดาเนินงานระดับจังหวัด
คณะกรรมการสถานศึกษา
ดาเนินงานในสถานศึกษา

สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา)
องค์กรหลักที่มีสถานศึกษา
โรงเรียน / สถานศึกษา
๔ ประสาน – ๒ ค้า
ครอบครัว - ชุมชน

คณะกรรมการประเมินผล ศธ.
คณะกรรมการประเมินผลองค์กรหลัก
คณะกรรมการประเมินผลระดับจังหวัด
คณะกรรมการประเมินผลในสถานศึกษา
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๖. การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
๑. ร่างโครงการ และยื่นใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัด
๒. ประสานการดาเนินงานตามโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัด
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันกาหนดกิจกรรมในการดาเนินงานการปูองกันการปูองปราม
และ/การบาบัดรักษาฟื้นฟูในทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- กลุ่มของผู้แทนผู้บริหาร/- กลุ่มของผู้แทนครู – อาจารย์
- กลุ่มของผู้แทนผู้ปกครอง/กลุ่มของผู้แทนนักเรียน – นักศึกษา
๔. เชิญบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการของโครงการ ในกลุ่มของผู้นาทุกฝุาย ประกอบด้วย
- ผู้นาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ พระสงฆ์
- ผู้นาท้องถิน่ /ผู้นาชุมชน
๕. ติดต่อประสานงานในการจัดประชุมให้ความรู้และแนวทางในการดาเนินงานของโครงการ ให้กับ
คณะกรรมการทุกกลุ่มโดยวิทยากรจากส่วนกลาง หรือจากสถานศึกษานาร่อง
๖. จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เพื่อกาหนดกิจกรรมและวางแผนงานในการดาเนินการ
กิจกรรมโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมที่แบ่งเป็นกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. กิจกรรมด้านการปูองปรามและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดในสถานศึกษาและอบายมุข ได้แก่
- โครงการห้องเรียนสีขาว
- จัดโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน
- จัดรายการออกเสียงตามสาย
- จัดการเดินรณรงค์
- จัดแข่งขันมินิมาราธอน
- จัดแสดงคอนเสิร์ตพลังสีขาว
- ให้ความรู้การปูองกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย
- อบรมแกนนา
- จัดค่ายเยาวชนพิทักษ์สังคม
- จัดกิจกรรมธนาคารความดี
- จัดกิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา จัดตั้งชมรมดนตรี ส่ งเสริมการเล่นดนตรี จัดหาอุปกรณ์
อาจารย์ฝึก จัดกิจกรรมแข่งขันการเล่นดนตรีภายใน ภายนอก
- จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
- ปรั บปรุ งบรรยากาศและสิ่ งแวดล้ อม สร้างสนามกีฬา ส่ งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา จัดหา
อุปกรณ์ อาจารย์ฝึก จัดกิจกรรมแข่งขันภายใน ภายนอก
- ตรวจปัสสาวะ
- จัดสถานที่บาบัด
- จัดกิจกรรมฟื้นฟู
- จัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน
๒. กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารในสถานศึกษา ได้แก่
- ตรวจค้นและปูองกันมิให้นักเรียน นักศึกษา นาสื่อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
- ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดทาสื่อ หนังสือ วิดีโอ เทปบันทึกเสียง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เป็นสารประโยชน์ ให้ความบันเทิงที่ประเทืองสติปัญญาเพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา
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๓. กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา ได้แก่
- จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รู้หลักประหยัดตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- ให้ปูองปราม มิให้นักเรียน นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษาและตรวจค้น
สถานที่ ซึ่งอาจเป็นที่มั่วสุม
- ให้ครู อาจารย์ปกครอง ประสานงานกับสารวัตรนักเรียนในการสุ่มตรวจนักเรียน นักศึกษา ที่อาจ
ไป
มั่วสุมตามแหล่งพนันและอบายมุขของชุมชน
๔. กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ได้แก่
- ให้ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาเป็นรายกรณีหรือราย
กลุ่ม และให้ครูไปเยี่ยมบ้านเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทข้ามสถาบัน
- ให้ตรวจค้นการพกอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และคาดโทษ
เพิม่ สาหรับผู้ที่ทาผิดที่เคยถูกตักเตือนมาแล้ว
- ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดระเบียบ วินัย
กิจกรรม แนะแเนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
- ให้ ส ร้ า งองค์ ก รเครื อ ข่ า ยระหว่ า งบ้ า น โรงเรี ย น ชุ ม ชน และต ารวจโดยมี ร ะบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคมและระบบข้อมูลเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
- ให้ประสานกับฝุายตารวจ ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่ฝุาฝืน ใน
ขั้นกระทาผิดกฎหมาย
แนวทางการดาเนินงาน ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
มาตรการ ๕ มาตรการ
๑. มาตรการปูองกัน สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและ
ปลุกจิตสานึกไม่ให้นักเรียน นักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมหลักที่ดาเนินการโครงการ TO BE NUMBER
ONE
๒. มาตรการค้นหา สถานศึกษาจัดระบบการคัดกรอง จาแนกกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ออกเป็น ๕ กลุ่ม
คือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า กิจกรรมหลักที่ดาเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว
๓. มาตรการรักษา สถานศึกษาจัดระบบการส่งต่อกลุ่มเสพ กลุ่มติดเข้าสู่การบาบัดรักษา ตามระบบสมัคร
ใจการนาเข้าสู่กระบวนการจิตสั งคมบาบัดในสถานศึกษาและค่ายปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม กิจกรรมหลักที่
ดาเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
๔. มาตรการเฝูาระวัง สถานศึกษาดาเนินการจัดให้มี นักเรี ยน นักศึกษาแกนนา ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อเฝูาระวัง ไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด จัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและมีการขจัดปัจจัย
เสี่ยงพื้นที่อับโดยจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ให้เอื้อต่อการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมหลักที่ดาเนินงาน
โครงการตารวจประสานสถานศึกษา ๑ ตารวจ ๑ สถานศึกษา
๕. มาตรการบริหารจัดการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
การดาเนินงาน มีแผนปฏิบัติการ และการอานวยการ กากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานแจ้งต้นสังกัด และ
การประสานงานกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่
สถานศึกษาดาเนินการ ๔ ต้อง
๕. สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพของปัญหา
และสถานการณ์ในพื้นที่
๖. สถานศึกษาต้องมีแผนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ตลอดปีการศึกษา
๗. สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลการดาเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการปูองกัน ระบบด้านการเฝูาระวัง
ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการ
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๘. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการทางานระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้นา
ท้องถิ่นและผู้นาชุมชน
สถานศึกษาดาเนินการ ๒ ไม่
๓. สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด
๔. สถานศึกษาไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียน นักศึกษาออกจากสถานศึกษาให้นาไปบาบัดรักษาเมื่อหาย
แล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ
----------------------------------------------

