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โครงการ โรงเรียนมาตรฐานต้านส่ิงเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) 
กลุ่มสาระ/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ส่งเสริมกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพูนศักดิ์    สุธีชัย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญในการดูแล เอาใจใส่นักเรียนเพื่อนักเรียนเป็นบุคคลท่ี เก่ง ดี มีสุข 
ดังนั้นโรงเรียนจึงมนีโยบายท่ีจะท าให้เป็น สถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดและปัจจัยเส่ียงทุกชนิดมีการ
ด าเนินงานตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี 5 มาตรการดังนี้   มาตรการป้องกัน , มาตรการค้นหา, มาตรการรักษา,
 มาตรการเฝ้าระวัง และ มาตรการบริหารจัดการ อีกท้ังยังเป็นการรักษามาตรฐานตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานต้านส่ิงเสพติด (Harm Prevention) มาตรฐานต้านส่ิงเสพติดท่ีมีการขยายขอบข่าย
เป็น    
4 ประเภทคือ ยาเสพติด เกมท่ีรุนแรง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการบริโภคผิดหลักโภชนาการ
ของส านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ดังนั้นกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป จังได้จัดโครงการโรงเรียน
มาตรฐานต้านส่ิงเสพติด (TRC.VB Harm Prevention)  
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพื่อให้ โรงเรียน ชุมชน ครอบครัว  และนักเรียนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน 
ส่ิงเสพติดในโรงเรียน 
        2.  เพื่อให้โรงเรียน ชุมชน ครอบครัว และนักเรียน เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตท่ีสงบ
สุขแบบยั่งยืน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 ชุมชน ครอบครัว  และนักเรียน ร่วมมือสร้างสรรค์สังคม พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันส่ิงเสพติด  
คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ร่วมกิจกรรม 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
ชุมชน ครอบครัว  และนักเรียนเกิดความเข้าใจตรงกันเพื่อป้องกนัส่ิงเสพติด อยู่ในระดับดี 
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4. วิธีการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และก าหนดหน้าท่ี

รับผิดชอบ 
26 มี.ค.61 นายพูนศักดิ์    

สุธีชัย 
2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน  21 พ.ค. 61 นายพูนศักดิ์    

สุธีชัย 
3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ   

กิจกรรมท่ี 1 ห้องเรียนสีขาว 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
1.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
1.3 จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
1.4 นิเทศ ติดตามกิจกรรม 
1.5 สรุปรายงานผล 
1.6 ประชุมสะท้อนปัญหา เผยแพร่เอกสาร 

 
มิ.ย. 61 
มิ.ย. 61 

26 มิ.ย. 61 
ก.ค. 61 
ก.ค. 61 
ก.ค. 61 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ 
2.4 นิเทศ ติดตามกิจกรรม 
2.5 สรุปรายงานผล 
2.6 ประชุมสะท้อนปัญหา เผยแพร่เอกสาร 

 
มิ.ย. 61 
มิ.ย. 61 

26 มิ.ย. 61 
ก.ค. 61 
ก.ค. 61 
ก.ค. 61 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 3 Re X-Ray 
3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
3.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
3.3 จัดกิจกรรม Re X-Ray 
3.4 นิเทศ ติดตามกิจกรรม 
3.5 สรุปรายงานผล 
3.6 ประชุมสะท้อนปัญหา เผยแพร่เอกสาร 

 
พ.ค.61 
ก.ค. 61 

ก.ค. 61 และ 
พ.ย.61 

ก.ค. 61 และ 
พ.ย.61 

ส.ค. 61 และ 
ธ.ค. 61 

ส.ค. 61 และ 
ธ.ค. 61 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 4 ปลอดควัน ปอดสะอาด 
4.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
4.2 คัดเลือกนักเรียนแกนน า 
4.3 ส ารวจนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
4.4 จัดอบรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
4.5 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 

 
พ.ค. 61 
มิ.ย. 61 
มิ.ย. 61 
ก.ค. 61 
ส.ค. 61 

นายพูนศักดิ์    
สุธีชัย

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.6 นิเทศ/ติดตาม พฤติกรรม 
4.7 สรุปผล / ท าไวนิลนักเรียนดีเด่น / จัดท ารายงาน และ รายงาน

ผล 
4.8 ประชุมสะท้อนปัญหา และเผยแพร่ผลงาน 

ก.ย. 61 – 
ธ.ค. 61 
ม.ค. 61 

 
ม.ค. 62 – 
ก.พ. 62 

กิจกรรมท่ี 5 ส่ือบูรณาการต้านยาเสพติด 
5.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
5.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
5.3 จัดกิจกรรมร้อง ส่ือบูรณาการต้านยาเสพติด 
5.4 นิเทศ ติดตามกิจกรรม 
5.5 สรุปรายงานผล 
5.6 ประชุมสะท้อนปัญหา เผยแพร่เอกสาร 

 
ส.ค. 61 
ส.ค. 61 

ก.ย. 61 – 
ธ.ค. 61 

ก.ย. 61 – 
ธ.ค. 61 
ม.ค. 62 
ม.ค. 62 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

4 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน 25 ก.พ. 62 นายพูนศักดิ์    
สุธีชัย 

5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 1 มี.ค. 62 นายพูนศักดิ์    
สุธีชัย 

 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 5.1 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ  26 มีนาคม 2561 – 1 มีนาคม 2562 
 5.2 สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  

6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณจ านวน 20,000  บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  ()เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน    20,000 บาท 
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 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 ห้องเรียนสีขาว 1,600 
กิจกรรมท่ี 2 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2,000 
กิจกรรมท่ี 3 Re X-Ray 3,000 
กิจกรรมท่ี 4 ปลอดควัน ปอดสะอาด 9,300 
กิจกรรมท่ี 5 ส่ือบูรณาการต้านยาเสพติด 4,100 

รวม 20,000 
 

7. การประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียน ร้อยละ 100 เข้าใจและร่วมคิด ร่วม
ท า รณรงค์ ป้องกัน ส่ิงเสพติดในโรงเรียน 
2. ชุมชน ครอบครัว  และนักเรียน ร่วมมือ
สร้างสรรค์สังคม พร้อมสร้างภูมิคุ้มกนสารเสพติด 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ร่วมกิจกรรม 

 
1. สอบถามเกี่ยวกับเข้าใจ
และร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ 
ป้องกัน ส่ิงเสพติดใน
โรงเรียน 
 

 
1. แบบสอบถามเข้าใจและ
ร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ 
ป้องกัน สารส่ิงติดใน
โรงเรียน 
 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนร้อยละ 100  เป็นผู้ท่ีมีความรู้และไม่
ยุ่งเกี่ยวกับส่ิงเสพติด 

 
จากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนโดย ครู 
ผู้ปกครอง 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนโดย ครู ผู้ปกครอง 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. รายงานผลการการจัดกิจกรรม จ านวน 2 เล่ม 

2. การรับรองมาตรฐานระบบต้านส่ิงเสพติด ส านักงานอาสากาชาดไทย 

 
ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงการ 

                                        (นายพูนศักดิ์    สุธีชัย) 
                                                    ครู 
 
 

        ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ห้องเรียนสีขาว 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษDouble A4  3 135 405  
2. กระดาษปกการ์ดหอม  2 80 160  
3 กระดาษโรเนียนA4 ขาว 5 80 400  
4. เทปติดสัน 1 นิ้ว 2 45 90  
5 แฟ้มเอกสาร 2 นิ้ว 3 70 210  
6 ซองเอกสารใส  A4 32 10 320  
7 กรรไกรเล็ก 1 15 15  

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพนัหกร้อยบาทถ้วน) 1,600  
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิลขนาด 1.5 *3ม. 6 ผืน 150 750  
2. อุปกรณ์ตกแต่งขบวนแฟนซี 1 ชุด 1,250 1,250  

รวมเป็นเงิน  (สองพันบาทถ้วน) 2,000  
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 3 Re X-Ray 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ชุดน้ ายาตรวจปัสสาวะ 1 1,500 1,500  
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 1,500 1,500  

รวมเป็นเงิน  (สามพันบาทถ้วน) 3,000  
 
 
 
 
 
 



411 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 4 ปลอดควัน ปอดสะอาด 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษDouble A4  2 105 210  
2. เทปสัน 1.5 นิ้ว 2 45 90  
3 ของท่ีระลึกวิทยากรอบรมเกี่ยวกับ

บุหรี่ 
2 500 1,000  

4 วัสดุอุปกรณ์ ท ากิจกรรมของ 
เด็กกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม 

5 1,000 5,000  

5 ไวนิลยกย่องนักเรียน 
ตัวอย่าง  3 คน พร้อม ขาต้ัง 

3 1,000 3,000  

รวมเป็นเงิน  (เก้าพันสามร้อยบาท) 9,300  
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 5 ส่ือบูรณาการต้านยาเสพติด 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กระดาษร้อยปอนด์  820 5 4,100  
รวมเป็นเงิน  (ส่ีพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 4,100  

 
 


