ชื่อโครงการ
สถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
แผนงาน
บริ หารกิจการนักเรี ยน
กลยุทธ์ สพฐ.
ที่ 1
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรี ยนแม่ปะวิทยาคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางฐานิช อินต๊ะ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปี การศึกษา 2556
***************************************************
1.หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศกาหนดให้การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด เป็ นวาระแห่ งชาติ
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดแนวทางการดาเนิ นงาน
โครงการสถานศึกษาสี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุม้ กันและป้ องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์อานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ ได้กาหนดเป้ าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่ วม
โครงการสถานศึกษาสี ขาว ให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถิ่น ผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาค
ส่ วน เฝ้ าระวังไม่ให้มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข มีจิตสานึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดและอบายมุข
ในการนี้โรงเรี ยนแม่ปะวิทยาคม จึงได้จดั ทาโครงการสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข เพื่อดาเนิ นกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและเป้ าหมายของศูนย์อานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อเสริ มสร้างผูเ้ รี ยนให้มี
ภูมิคุม้ กัน ป้ องกัน และแก้ไข ปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อป้ องกัน เฝ้ าระวังไม่ให้มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรี ยน
2.2 เพื่อแก้ไขปั ญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรี ยน
2.3 เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรี ยภาพ
3. เป้าหมาย
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 สามารถป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
6. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการ
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4. วิธีดาเนินการ
4.1 วางแผนการจัดทาและอนุมตั ิโครงการ
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4.3 ประชุมคณะกรรมการ
4.4 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
4.4.1 กิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข จากวิทยากรภายนอก
4.4.2 กิจกรรมลูกเสื อ/เนตรนารี ตา้ นยาเสพติด
4.4.3 กิจกรรมกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ นันทนาการ ต้านยาเสพติด
4.4.4 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ สารวจ ค้นหากลุ่มเสี่ ยง
4.4.5 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
4.4.6 กิจกรรมส่ งครู และนักเรี ยน แกนนาอบรมเพื่อรับผิดชอบด้านยาเสพติดและอบายมุข
4.4.7 กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกาย
4.4.8 กิจกรรมส่ งเสริ มการแสดงออกของนักเรี ยนในวันสาคัญ
4.4.9 กิจกรรมสุ่ มตรวจปั สาวะหาสารเสพติด
4.4.10 กิจกรรมสภานักเรี ยน
4.4.11 กิจกรรมแนะแนว
4.4.12 กิจกรรมสารวัตนักเรี ยน
4.4.13 กิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที (ผูบ้ ริ หาร ตารวจ ทหาร ผูน้ าชุมชน)
4.4.14 กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.4.15 กิจกรรมจิตบาบัดในโรงเรี ยน
4.5 ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน
5. ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
ที่ งาน / กิจกรรม
1 วางแผนการ
จัดทาและ
อนุมตั ิโครงการ
2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3 ประชุม
คณะกรรมการ

ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ.2557
ผูร้ ับผิดชอบ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ผอ.มานิตย์
เมธานุภาพ
ผอ.มานิตย์
และคณะครู
ผอ.มานิตย์
และคณะครู

3
ที่

งาน / กิจกรรม

ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ.2557
เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค

ผูร้ ับผิดชอบ

4 ดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ โครงการ
- กิจกรรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับยาเสพติดจาก
วิทยากรภายนอก
- กิจกรรมลูกเสื อ/
เนตรนารี
- กิจกรรมกีฬา ฯลฯ
ต้านยาเสพติด
- กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือ
- กิจกรรมสุ่มตรวจ
ปั สสาวะ
- กิจกรรม To Be
Number One
- กิจกรรมส่งครู
นักเรี ยนแกนนา
อบรมเพื่อรับผิดชอบ
ด้านยาเสพติด
- กิจกรรมวัด
สมรรถภาพทางกาย
- กิจกรรมส่งเสริ มการ
แสดงออกของนักเรี ยน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
5 นาที
- กิจกรรมสารวัตร นร.
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมสภานักเรี ยน
- กิจกรรมค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- กิจกรรมจิตบาบัด

โรงเรี ยน
5 ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงาน
สรุ ปผลการดาเนินงาน

ครู ฐานิช
ครู ดารง
ครู ดารง
ครู สมศักดิ์
ครู ดารง
คณะครู
ครู ฐานิช
ครู ภิญโญ

ครู จุฑามาศ
ผอ.มานิตย์
ครู ฐานิช
ครู ภิญโญ
คณะครู
คณะครู
ผอ.มานิตย์
ครู ฐานิช
ครู ภิญโญ
ครู ไพรงาม
ครู นิพนธ์
ครู ฐานิช
ผอ.มานิตย์
คณะครู

ครู ฐานิช
ครู ภิญโญ

6. งบประมาณทีใ่ ช้
ใช้เงินงบประมาณ จานวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จาแนกตามรายการดังนี้
6.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์
จานวน 10,000.- บาท
6.2 เอกสาร
จานวน 5,000.- บาท
6.3 อื่น ๆ
จานวน 5,000.- บาท
7. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและ
ออกกาลังกายสม่าเสมอ
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยน มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยน สามารถป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพ
ติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อ
ความรุ นแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. ร้อยละของผูเ้ รี ยน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผูอ้ ื่น
6. ร้อยละของผูเ้ รี ยน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่ วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา/ นันทนาการ

วิธีการประเมิน
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- การตรวจเอกสาร
หรื อผลงาน

เครื่องมือทีใ่ ช้ ประเมิน
- แบบสัมภาษณ์
- แบบตรวจเอกสารและ
แบบรายงาน
- แบบประเมินความพึง
พอใจ

8.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ชุมชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจที่ผเู ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรี ยภาพ ห่างไกลจาก
ปัญหายาเสพติด

ลงชื่อ .............................................. ผูเ้ สนอโครงการ
(นางฐานิช จันทร์ตะ๊ )
ครู คศ. 2

ลงชื่อ .............................................. ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายมานิตย์ เมธานุภาพ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนแม่ปะวิทยาคม

ลงชื่อ ......................................... ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายมนตรี กาสมสัน )
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนแม่ปะวิทยาคม

