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แนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
ปีการศึกษา 2561  

-------------------------------- 

        ตามท่ี ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
เพ่ือสร้างภูมิคุม้กันให้นักเรียน นักศึกษา ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
ดีเด่นจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ระดับเงิน ทอง            
และเพชร ตามล าดับขั้น 

  ส าหรับการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในปีการศึกษา 2561 
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแนวทางการประเมิน และปฏิทิน
ขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละระดับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมการให้หน่วยงาน/สถานศึกษา           
มีความพร้อมในการส่งผลงานและรับการประเมินจากคณะกรรมการในแต่ละระดับ จึงขอให้หน่วยงาน/สถานศึกษา
ในสังกัด ด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินงาน/ปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑) สถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินในระดับเงิน ในปีการศึกษา 2561                

ให้สถานศึกษาส่งผลงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ประเมิน ทั้งในด้าน
เอกสาร รูปเล่ม เชิงประจักษ์และร่องรอย หากผ่านเกณฑ์ดีเด่นระดับเงินที่ก าหนด ให้หน่วยงานต้นสั งกัดออก
ประกาศสถานศึกษา   สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับเงิน ปีการศึกษา 2561 พร้อมส่งแบบ สร.1 
เป็นไฟล์ Excel ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 

๒) สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับเงิน ในปีการศึกษา 2560 หากประสงค์ส่งผลงาน        
เข้ารับการประเมินในระดับทองในปีการศึกษา 2561  ให้สถานศึกษาส่งผลงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ 
โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ประเมิน รอบท่ี 1 ทั้งในด้านเอกสาร รูปเล่ม และเชิงประจักษ์ก่อน หากผ่านเกณฑ์
ดีเด่นระดับทองที่ก าหนด ให้ส่งผลงาน และ แบบสร. 1 ต่อมาที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน รอบที่ 2 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ให้ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด หากมีข้อสงสัยในเอกสารให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเชิงประจักษ์ หากผ่านเกณฑ์ ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดออกประกาศสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับทอง ปีการศึกษา 
2561 
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๓) สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับทอง ปีการศึกษา 2560 หากประสงค์ส่งผลงาน 
เข้ารับการประเมินในระดับเพชรในปีการศึกษา 2561 ให้สถานศึกษาส่งผลงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ 
โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ประเมิน รอบท่ี 1 ทั้งในด้านเอกสาร รูปเล่ม และเชิงประจักษ์ก่อน หากผ่านเกณฑ์
ดีเด่นระดับเพชรที่ก าหนด ให้ส่งผลงาน และแบบสร. 1 ต่อมาที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และให้ศึกษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน รอบที่ 2 ตรวจสอบเอกสาร รูปเล่ม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์         
ที่ก าหนด หากมีข้อสงสัยให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเชิงประจักษ์ หากผ่านเกณฑ์ ให้ส่งเอกสารมาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประเมิน รอบท่ี 3 ระดับประเทศ เมื่อผ่านเกณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นหน่วยงานประกาศผลระดับเพชร 

๔) สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับเพชร ปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาไม่ต้อง 
ส่งผลงานเข้ารับการประเมินใดๆ อีก ในปีการศึกษา 2561 แต่ให้รักษามาตรฐานและพัฒนางานไปอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวทางห้องเรียนสีขาว โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยเนื้อหาตัวชี้วัดที่จะเพ่ิมเติมใหม่ คือ เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ที่จะน าเข้ามาเป็นเกณฑ์เพ่ิมเติมในการ
ด าเนินงานในระยะต่อไป เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าคู่มือเล่มใหม่แล้วเสร็จ 
 หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ 

1) สพป. มีหน้าที่ประเมินโรงเรียนในสังกัด สพป. 
2) สพม. มีหน้าที่ประเมินโรงเรียนในสังกัด สพม. 
3) ศธจ. มีหน้าที่ประเมินโรงเรียนในสังกัด สช. 
4) อศจ. มีหน้าที่ประเมินโรงเรียนในสังกัด อศ. ในจังหวัด โดยประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด 
5) มีหน้าที่ประเมิน กศน.อ าเภอ/ต าบลในจังหวัด 

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 
 ในส่วนของผลงานในปีการศึกษา 2562 (15 พฤษภาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563) เป็นต้นไป            
ให้สถานศึกษาขับเคลื่อนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามปกติ 
โดยชะลอการส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินในทุกระดับ ท้ังระดับ เงิน ทอง และ เพชร กระทรวงศึกษาธิการจะ
เริ่มต้นใหม่ โดยมีการปรับปรุงคู่มือ ในเรื่องของการบริหารจัดการ ก าหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดใหม่ และเมื่อด าเนินการ
ก าหนดเกณฑ์ใหม่แล้วเสร็จจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป 
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๒. ด้านการประเมินประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน  (200 คะแนน) 
     ๒.๑ สรุปผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ านวน ๑ เล่ม      
(๑๐๐ คะแนน) ดังนี้ 
     2.2 ค ารับรองผลการด าเนินงาน 

   บทที่  1  บทน า  
               - ใบสมัคร 
               - ข้อมูลสถานศึกษา (5 คะแนน) 
   บทที่  2  สถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษา  (5 คะแนน) 
   บทที่  3  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน พร้อมภาพประกอบ เรียงตามตวัชี้วัด  
               1) ด้านการป้องกัน จ านวน 4 ตัวชี้วัด (10 คะแนน) แยกเป็น 
                   1.1 สถานศึกษาด าเนนิการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว (4 คะแนน) 
         1.2 สถานศึกษาจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเดน่ทุกภาคเรียนฯ (1 คะแนน) 
                   1.3 สถานศึกษามีการด าเนนิงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี 7 แนวทาง (3 คะแนน) 
                   1.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพตดิ (2 คะแนน) 
     2) ด้านการคน้หา จ านวน 4 ตัวชี้วัด (10 คะแนน) แยกเป็น 
                   2.1 สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (2.5 คะแนน) 
                   2.2 สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปสัสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มตดิ (2.5 คะแนน) 
                   2.3 สถานศึกษามีการคดักรองจ าแนกกลุม่ปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุม่ติด/กลุม่ค้า  (2.5 คะแนน)                              
                   2.4 สถานศึกษามีการรายงานการส ารวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในระบบ CATAS                     
                        (2.5 คะแนน) 
     3) ด้านการรักษา จ านวน 2 ตัวชี้วัด  (10 คะแนน) แยกเป็น 
         3.1 สถานศึกษามีนโยบายในการบ าบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ 
                         หน่วยงานอื่น (5 คะแนน) 
         3.2 สถานศึกษามี “คลนิิกเสมารักษ์” (5 คะแนน) 
     4) ด้านการเฝา้ระวัง จ านวน 2 ตัวชี้วัด (10 คะแนน) แยกเป็น 
                   4.1 สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักษ์รับเร่ืองปัญหายาเสพติดและอบายมุข (5 คะแนน) 
                   4.2 สถานศึกษาด าเนนิการจัดตั้งชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด (5 คะแนน) 
     5) ด้านการบริหารจัดการ จ านวน 5 ตัวชี้วัด (10คะแนน) แยกเป็น 
                   5.1 สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิ     
                         และอบายมุข (2 คะแนน) 
                   5.2 สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข           
                         (2 คะแนน) 
                   5.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว          
                         ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (2 คะแนน) 
                   5.4 สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องบูรณาการบริหาร             
                         แบบมีส่วนร่วมกับภาคเครือข่ายทุกภาคส่วน (2 คะแนน) 
                   5.5 สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (2 คะแนน) 

    6) แบบสรุปผลการประเมนิโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
         สถานศึกษาสีขาว 2 และสถานศึกษาสีขาว 3  จัดท าสลปิเพือ่แจงเอกสารแตล่ะฉบบัให้เห็นเด่นชัด 
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   บทที่  4  กิจกรรมห้องเรียนสีขาว / แผนกวิชาสีขาว  

   1) ภาพแผนผังห้องเรียนสีขาว / แผนกวิชาสีขาว แกนน า 4 ฝ่าย และคติพจน์ ทุกห้อง /  
         ทุกแผนก (ถ่ายจากภาพจริงหน้าห้อง) (10 คะแนน) 

     2)  ส าเนาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานแกนน า 4 ฝา่ย สปัดาหท์ี่ 1 ของเดือนตลอดปีการศึกษา  
                     ทุกห้อง / ทุกแผนก (10 คะแนน) 
     ๓) โครงงานห้องเรียนปลอดบุหร่ี แอลกอฮอล์และอบายมุข ทุกห้อง / ทุกแผนก (15 คะแนน) 
               ๔) แบบสรุปการประเมินผลการด าเนนิงานกจิกรรมหอ้งเรียนขาว / แผนกวชิาสีขาว ภาคเรียนที ่2 

                               ทุกห้อง / ทุกแผนก  (ห้องเรียนสีขาว 2) 
    บทที่  5  ภาพรางวัล ผลงานดีเด่น  (5 คะแนน) 

    ๒.3 กระบวนการประเมินในพื้นที่ และผลงานเชิงประจักษ์ (๑๐๐ คะแนน) 
๑) สถานศึกษาส่งใบสมัครและผลงานฯ (ที่ประเมินตนเอง) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  ภายในเดือน           

ตุลาคม 2562 
 ๒) หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการลงพ้ืนที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์พร้อมตรวจเอกสาร รูปเล่ม
หลักฐานร่องรอย ตามเกณฑ์การประเมิน ภายในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน  2562  
 3) หน่วยงานต้นสังกัดสรุปผลการประเมิน ตามแบบ สร. 1 และจัดท าประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินเป็น “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น “ระดับเงิน” ระบุชื่อสถานศึกษา         
ชื่อผู้บริหาร และ ครูผู้รับผิดชอบ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  

๔) หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่งสรุปผลการประเมิน ตามแบบ สร. 1 และส าเนาประกาศรายชื่อสถานศึกษา        
ที่ผ่านเกณฑ์ระดับเงิน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 
2562 
 5) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรวบรวมส าเนาประกาศจากทุกหน่วยงาน สรุปภาพรวมตามแบบ สร.1     
ส่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอรับเกียรติบัตรระดับเงิน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 

๖) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งเกียรติบัตรระดับเงิน ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ลงนาม
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (โรงเรียนละ 3 ฉบับ)  ภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 
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๓. ด้านการประเมินประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง (300 คะแนน)  
     3.๑ สรุปผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  จ านวน 1 เล่ม  
(100 คะแนน) ดังนี้  
     3.2 ค ารับรองผลการด าเนินงาน 

   บทที่  1  บทน า  
               - ใบสมัคร 
               - ข้อมูลสถานศึกษา (5 คะแนน) 
   บทที่  2  สถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษา (5 คะแนน)  
   บทที่  3  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน พร้อมภาพประกอบ เรียงตามตวัชี้วัด  
               1) ด้านการป้องกัน จ านวน 4 ตัวชี้วัด (10 คะแนน) แยกเป็น 
                   1.1 สถานศึกษาด าเนนิการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว (4 คะแนน) 
         1.2 สถานศึกษาจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเดน่ทุกภาคเรียนฯ (1 คะแนน) 
                   1.3 สถานศึกษามีการด าเนนิงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี 7 แนวทาง (3 คะแนน) 
                   1.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพตดิ (2 คะแนน) 
     2) ด้านการคน้หา จ านวน 4 ตัวชี้วัด (10 คะแนน) แยกเป็น 
                   2.1 สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (2.5 คะแนน) 
                   2.2 สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปสัสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มตดิ (2.5 คะแนน) 
                   2.3 สถานศึกษามีการคัดกรองจ าแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า              
                        (2.5 คะแนน) 
                   2.4 สถานศึกษามีการรายงานการส ารวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในระบบ CATAS                     
                        (2.5 คะแนน) 
     3) ด้านการรักษา จ านวน 2 ตัวชี้วัด  (10 คะแนน) แยกเป็น 
         3.1 สถานศึกษามีนโยบายในการบ าบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ 
                          หน่วยงานอื่น (5 คะแนน) 
         3.2  สถานศึกษามี “คลนิิกเสมารักษ์” (5 คะแนน) 
     4) ด้านการเฝา้ระวัง จ านวน 2 ตัวชี้วัด (10 คะแนน) แยกเป็น 
                   4.1 สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักษ์รับเร่ืองปัญหายาเสพติดและอบายมุข (5 คะแนน) 
                   4.2 สถานศึกษาด าเนนิการจัดตั้งชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด (5 คะแนน) 
     5) ด้านการบริหารจัดการ จ านวน 5 ตัวชี้วัด (10คะแนน) แยกเป็น 
                   5.1 สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิ  
                         และอบายมุข (2 คะแนน) 
                   5.2 สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข           
                         (2 คะแนน) 
                   5.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว          
                         ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (2 คะแนน) 
                   5.4 สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องบูรณาการบริหาร             
                         แบบมีส่วนร่วมกับภาคเครือข่ายทุกภาคส่วน (2 คะแนน) 
                    5.5 สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (2 คะแนน) 
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     6) แบบสรุปผลการประเมนิโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข  
          (สถานศึกษาสีขาว 2 และสถานศึกษาสีขาว 3) 

   บทที่  4  กิจกรรมห้องเรียนสีขาว / แผนกวิชาสีขาว  
   1) ภาพแผนผังห้องเรียนสีขาว / แผนกวิชาสีขาว แกนน า 4 ฝ่าย และคติพจน์ ทุกห้อง/  
         ทุกแผนก (ถ่ายจากภาพจริงหน้าห้อง) (10 คะแนน) 

      2) ส าเนาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานแกนน า 4 ฝา่ย สปัดาหท์ี่ 1 ของเดือนตลอดปีการศึกษา  
                     ทุกห้อง / ทุกแผนก (10 คะแนน) 
     3) โครงงานห้องเรียนปลอดบุหร่ี แอลกอฮอล์และอบายมุข ทุกห้อง / ทุกแผนก (15 คะแนน) 
               4) แบบสรุปการประเมินผลการด าเนนิงานกจิกรรมหอ้งเรียนขาว / แผนกวชิาสีขาว ภาคเรียนที ่2 

                               ทุกห้อง / ทุกแผนก  (ห้องเรียนสีขาว 2) 
    บทที่  5  ภาพรางวัล ผลงานดีเด่น  (5 คะแนน) 

3.3  นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด      
       และอบายมุข จ านวน 1 เล่ม (100 คะแนน) 
       ๑) ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ (10 คะแนน) 
       ๒) จุดประสงค์และเปา้หมายของการด าเนินงาน (10 คะแนน) 
       ๓) กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการด าเนินงาน (30 คะแนน) 
       ๔) ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ทีไ่ด้รับ (20 คะแนน) 
       ๕) ปัจจัยความส าเร็จ (10 คะแนน) 
       6) บทเรียนทีไ่ด้รับ (10 คะแนน) 
       ๗) การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลทีไ่ด้รับ (10 คะแนน) 

๓.4 กระบวนการประเมินในพื้นที่ และผลงานเชิงประจักษ์ (๑๐๐ คะแนน) 
๑) สถานศึกษาส่งใบสมัครและผลงานฯ (ที่ประเมินตนเอง) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  ภายในเดือนตุลาคม 

2562 
      ๒) หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการลงพ้ืนที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์พร้อมตรวจเอกสาร รูปเล่ม
หลักฐานร่องรอย ตามเกณฑ์การประเมิน ภายในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน  2562  
      3) หน่วยงานต้นสังกัดส่งผลงานด้านเอกสารฯ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับทอง และแบบ สร. ๑ ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
      ๔) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาระดับทอง พิจารณาเอกสาร
หลักฐานร่องรอย  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หากมีข้อสงสัยให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเชิงประจักษ์ ภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2562 
 5) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดท าประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ดีเด่น ระดับทอง  ภายใน
พร้อมชื่อผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 
 ๖) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สรุปภาพรวมตามแบบ สร.1 พร้อมรับรองส าเนาท้ายประกาศ ส่งให้
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอรับเกียรติบัตรระดับทอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 
 7) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่ง เกียรติบัตรระดับทอง (ลงนามโดยรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (โรงเรียนละ 3 ฉบับ) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
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๔. ด้านการประเมินประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร (400 คะแนน) 
    ๔.๑ สรุปผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ านวน 2 เล่ม  
(100 คะแนน) ดังนี้ 
    4.2 ค ารับรองผลการด าเนินงาน 

   บทที่  1  บทน า  
               - ใบสมัคร 
               - ข้อมูลสถานศึกษา (5 คะแนน) 
   บทที่  2  สถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษา (5 คะแนน)  
   บทที่  3  ผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน พร้อมภาพประกอบ เรียงตามตวัชี้วัด  
               1) ด้านการป้องกัน จ านวน 4 ตัวชี้วัด (10 คะแนน) แยกเป็น 
                   1.1 สถานศึกษาด าเนนิการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว (4 คะแนน) 
         1.2 สถานศึกษาจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเดน่ทุกภาคเรียนฯ (1 คะแนน) 
                   1.3 สถานศึกษามีการด าเนนิงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี 7 แนวทาง (3 คะแนน) 
                   1.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพตดิ (2 คะแนน) 
     2) ด้านการคน้หา จ านวน 4 ตัวชี้วัด (10 คะแนน) แยกเป็น 
                   2.1 สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (2.5 คะแนน) 
                   2.2 สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปสัสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มตดิ (2.5 คะแนน) 
                   2.3 สถานศึกษามีการคัดกรองจ าแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า                                      
                         (2.5 คะแนน) 
                   2.4 สถานศึกษามีการรายงานการส ารวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในระบบ CATAS                     
                         (2.5 คะแนน) 
     3) ด้านการรักษา จ านวน 2 ตัวชี้วัด  (10 คะแนน) แยกเปน็ 
         3.1 สถานศึกษามีนโยบายในการบ าบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ 
                     หน่วยงานอื่น (5 คะแนน) 
         3.2 สถานศึกษามี “คลนิิกเสมารักษ์” (5 คะแนน) 
     4) ด้านการเฝา้ระวัง จ านวน 2 ตัวชี้วัด (10 คะแนน) แยกเป็น 
                   4.1 สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักษ์รับเร่ืองปัญหายาเสพติดและอบายมุข (5 คะแนน) 
                   4.2 สถานศึกษาด าเนนิการจัดตั้งชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด (5 คะแนน) 
     5) ด้านการบริหารจัดการ จ านวน 5 ตัวชี้วัด (10คะแนน) แยกเป็น 
                   5.1 สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิ 
                         และอบายมุข (2 คะแนน) 
                   5.2 สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข          
                         (2 คะแนน) 
                   5.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว          
                         ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (2 คะแนน) 
                   5.4 สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องบูรณาการบริหาร       
                         แบบมีส่วนร่วมกับภาคเครือข่ายทุกภาคส่วน (2 คะแนน) 
                    5.5 สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (2 คะแนน) 
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    6. แบบสรุปผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
         สถานศึกษาสีขาว 2 และสถานศึกษาสีขาว 3 

   บทที่  4  กิจกรรมห้องเรียนสีขาว / แผนกวิชาสีขาว  
   ๑) ภาพแผนผังห้องเรียนสีขาว / แผนกวิชาสีขาว แกนน า 4 ฝ่าย และคติพจน์ ทุกห้อง /  
     ทุกแผนก (ถ่ายจากภาพจริงหน้าห้อง) (10 คะแนน) 

     ๒) ส าเนาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานแกนน า 4 ฝา่ย สปัดาหท์ี่ 1 ของเดือนตลอดปีการศึกษา  
                 ทุกห้อง / ทุกแผนก (10 คะแนน) 
     ๓) โครงงานห้องเรียนปลอดบุหร่ี แอลกอฮอล์และอบายมุข ทุกห้อง / ทุกแผนก (15 คะแนน) 
               ๔) แบบสรุปการประเมินผลการด าเนนิงานกจิกรรมหอ้งเรียนขาว / แผนกวชิาสีขาว ภาคเรียนที ่2 

                            ทุกห้อง / ทุกแผนก  (ห้องเรียนสีขาว 2) 
    บทที่  5  ภาพรางวัล ผลงานดีเด่น  (5 คะแนน) 

4.3  นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ          
       อบายมุข จ านวน ๒ เล่ม (100 คะแนน) 
           ๑) ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ (10 คะแนน) 
     ๒) จุดประสงค์และเปา้หมายของการด าเนินงาน (10 คะแนน) 
     ๓) กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน (30 คะแนน) 
     ๔) ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท์ี่ได้รบั (20 คะแนน) 
     ๕) ปัจจัยความส าเร็จ (10 คะแนน) 
     ๖) บทเรียนทีไ่ด้รับ (10 คะแนน) 
     ๗) การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลทีไ่ด้รับ (10 คะแนน) 

 4.4  ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ขอรับการ    
        ประเมินเพ่ือรับรางวัลระดับเงิน หรือ ระดบัทอง จ านวน 3 แห่ง จ านวน ๒ เล่ม (100 คะแนน) 

   บทที่  1  หลักฐานการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  (30 คะแนน) 
              บทที่  2  ผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่าย (30 คะแนน) 
                 กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  - ครู (15 คะแนน)  - นักเรียน (15 คะแนน) 

   บทที่  3  การด าเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรูโ้ครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
(40 คะแนน)           

    ๑) มีแหล่งเรียนรูภ้ายในศูนย์เรียนรู้ฯ  (10 คะแนน) 
     ๒) กระบวนการด าเนินงานภายในศูนย์เรียนรู้ฯ (20 คะแนน) 
               ๓) หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน  (10 คะแนน) 

  ๔.5 กระบวนการประเมินในพื้นที่ และผลงานเชิงประจักษ์ (๑๐๐ คะแนน) 
        ๑) สถานศึกษาส่งใบสมัครและผลงานฯ (ที่ประเมินตนเอง) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ภายในเดือนตุลาคม 
2562 
        ๒) คณะกรรมการประเมินจากต้นสังกัด ลงพ้ืนที่ประเมินสถานศึกษาภายในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  2562  
        3) หน่วยงานต้นสังกัดส่งเอกสารผลงานฯ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับเพชร และแบบ สร. ๑ ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภายใน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
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        ๔) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย  
หากมีข้อสงสัยให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเชิงประจักษ์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 
        ๕) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งผลงานด้านเอกสารของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ระดับเพชรในระดับจังหวัด 
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสรุปภาพรวมตามแบบ สร.2 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 
         ๖) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับเพชร และประกาศ
รายชื่อสถานศึกษาผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน เป็น “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุขดีเด่น ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 
 ๗) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งประกาศให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการแจ้ง
สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินระดับเพชร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 ๘) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีมอบโล่ระดับเพชรของปีการศึกษา 2560 และ                     
ปีการศึกษา 2561 พร้อมกัน ภายในเดือน มีนาคม 2563 


