คํานํา
สํานักงานตํารวจแหงชาติรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร สํานักงาน ป.ป.ส. ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนิน
โครงการตํารวจประสานโรงเรียน เพื่อรวมมือกันแกไขปญหายาเสพติด การพนัน
สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม สถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยงที่ตั้ง
อยูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เสริมสรางกลไกการเฝาระวัง เนนการคนหา
คัดกรอง นักเรียน เพื่อสงเสริม และแกไขปญหาเปนรายบุคคล โดยคาดหวังวา
โครงการตํารวจประสานโรงเรียนจะชวยใหนักเรียนปลอดภัยจาก ยาเสพติดและ
อบายมุขตางๆ และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในการดําเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียน สีขาว ใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางแทจริง
การดําเนินโครงการตํารวจประสานโรงเรียนมีองคประกอบสําคัญ
ในการดําเนินการคือ ครู ๓ คน ในแตละโรงเรียนและตํารวจประสานโรงเรียน
จะตองดําเนินการคัดกรองนักเรียน แบงกลุมนักเรียน เปนนักเรียนกลุมดี
กลุมเสี่ยง กลุมเสพ และกลุมขาย เพื่อดําเนินการสงเสริมและแกไขปญหาได
อยางถูกตองเหมาะสม ตลอดจนตรวจสอบสภาพปญหาที่เปนปจจัยเสี่ยงตางๆ
เพื่อรวมกันดําเนินการสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหแกนักเรียน ดังนั้น ผูทําหนาที่
ตํารวจประสานโรงเรียน และครู ๓ ฝาย จําเปนตองมีความเขาใจในการดําเนินการ
อยางถูกตองและชัดเจนจึงจะสามารถปฏิบตั งิ านใหสมั ฤทธิผ์ ลไดตามเจตนารมณ
คูมือดําเนินงานโครงการตํารวจประสานโรงเรียนเลมนี้จัดทําขึ้นเปน
ครัง้ ที่ ๒ โดยเรียบเรียงขึน้ ใหมใหมคี วามสะดวกตอผูป ฏิบตั งิ านยิง่ ขึน้ และหวังเปน
อยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนเกี่ยวของ ในการดําเนิน
โครงการตํารวจประสานโรงเรียนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง
ขอขอบคุณคณะครู ขาราชการตํารวจในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๗ ผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกทาน และสํานักงาน ป.ป.ส. ที่ใหการสนับสนุน ในการจัดทําคูมือเลมนี้
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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โครงการตํารวจประสานโรงเรียน
(๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน)
Police Officer Co – Ordinated School (POCS)
๑. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันกลุมผูเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดมีแนวโนมเปนกลุมเด็ก
และเยาวชนมากขึ้น โดยเฉพาะ กลุมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่มีอายุตํ่ากวา
๒๐ ป ปญหาดังกลาวเกี่ยวเนื่องกับปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมที่ยัง
คงเปนเงื่อนไขผลักดันใหเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตกเปนกลุมเสี่ยงและ
เขาสูวงจรยาเสพติด จึงจําเปนตองควบคุมปญหาดังกลาวควบคูไปกับการให
ความรูเรื่องโทษพิษภัยยาเสพติด ทักษะชีวิตเพื่อการปองกันยาเสพติดแก
เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมรณรงคปองกันและกิจกรรม
เชิ ง สร า งสรรค เ พื่ อ เสริ ม สร า งภู มิ คุ  ม กั น ยาเสพติ ด มิ ใ ห เ ด็ ก และเยาวชน
ในโรงเรียนโดยทั่วไปซึ่งเปนคนกลุมใหญ มิใหตกเปนกลุมเสี่ยงและเขาสูวงจร
ปญหายาเสพติด
จากปญหาดังกลาวสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และสํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดรวมกันลงนามในบันทึกขอตกลง
เรื่องการดําเนินงานดานการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดกลุมเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อรวมมือกันควบคุม
สภาพปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนใหลดลงอยางตอเนื่อง
สํานักงานตํารวจแหงชาติตระหนักถึงผลกระทบของปญหาและความ
จําเปนเรงดวนที่จะตองสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน โดยกําหนดใหโรงเรียนเปนเปาหมายในการดําเนินงาน
๑ ตํารวจ ๑ ๑ โรงเรียน
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ดานยาเสพติดของตํารวจควบคูไปกับเปาหมายชุมชน ซึ่งตํารวจจะทําหนาที่
ใหการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการตนสังกัดที่มีโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยเนนการดําเนินงานรวมกับโรงเรียนแกไขปญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามก
อนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม สถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยง และทําหนาที่
หลักในการดําเนินการปราบปรามเครือขายการคายาเสพติดในโรงเรียน
พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหความรูในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดรวมกัน
กับครู อาจารย และเครือขายผูปกครอง
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของโครงการโรงเรียน
สีขาว ใหบรรลุเปาหมายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การพนัน
สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม สถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยง
๒.๒ เพื่อใหโรงเรียนสามารถแกไขปญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามก
อนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม สถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยงไดอยาง
เปนระบบ
๓. เปาหมาย
๓.๑ หัวหนาสถานีตํารวจแตงตั้งขาราชการตํารวจในสังกัดทําหนาที่
ตํารวจประสานโรงเรียน ครบทุกโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาในพื้นที่
โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สถานีตํารวจ ๑,๔๖๕ สถานี แตงตั้งขาราชการ
ตํารวจในสังกัดทําหนาที่ตํารวจประสานโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
หรือเทียบเทา อยางนอยจํานวน ๑,๔๖๕ โรงเรียน
๓.๒ โรงเรียนสามารถควบคุม ลด และขจัดปญหายาเสพติด การพนัน
สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม สถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยง
ลงได
๑ ตํารวจ ๒ ๑ โรงเรียน
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๔. แนวทางการดําเนินการ
๔.๑ ระยะเตรียมการ (ขั้นวางแผน)
๔.๑.๑ ประชาสัมพันธโครงการ ประสานงาน ชี้แจงทําความเขาใจ
กับผูรับผิดชอบของสวนราชการตนสังกัดของโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
ผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนาสถานีตํารวจ รวมทั้งใหโรงเรียนที่เขารวม
โครงการไดมีสวนไดสรรหาตัวตํารวจประสานโรงเรียนของตน
๔.๑.๒ จัดการประชุม ชีแ้ จงทําความเขาใจรวมระหวางผูอ าํ นวยการ
โรงเรียน ครูผูรับผิดชอบ เครือขายผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียน และตํารวจประสานโรงเรียน
๔.๒ ระยะเริ่มตน (ขั้นดําเนินงาน)
ตํารวจประสานโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบ
เครือขายผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรวมกัน
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ
๔.๓ ระยะตรวจสอบติดตามและปรับแผน
ผูอํานวยการโรงเรียน และหัวหนาสถานีตํารวจ ตรวจเยี่ยม
เพื่อตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ติดตามความกาวหนาและผลการดําเนินการ
เพื่อปรับแผนการดําเนินการถาจําเปน
๔.๔ ระยะประเมินผลและพิจารณาขยายโครงการ
๕. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๕.๑ เชิงปริมาณ
จํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาเขารวมโครงการตํารวจ
ประสานโรงเรียน
๕.๒ เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาที่เขารวมโครงการปลอดจาก
ยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม สถานบันเทิง
และปจจัยเสี่ยง
๑ ตํารวจ ๓ ๑ โรงเรียน
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การดําเนินโครงการตํารวจประสานโรงเรียน
(๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน)
การแก ไขป ญ หายาเสพติ ด และป ญ หาอื่ น ๆ ในโรงเรี ย นให ไ ด ผ ล
อยางยั่งยืนนั้น มาตรการที่ดําเนินการตอกลุมเปาหมายตางๆ จะตองสอดคลอง
กับสภาพขอเท็จจริงของกลุมเปาหมายตางๆ อยางเหมาะสม ซึ่งประกอบดวย
การปองกัน การบําบัดฟน ฟู การปราบปราม รวมทัง้ การปองปราม อยางครบวงจร
มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง ซึ่งมีแนวคิดในการดําเนินโครงการ
ตํารวจประสานโรงเรียน ดังนี้
๑. ดําเนินการแกไขปญหาทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดจนที่พัก
ของนักเรียนตองดําเนินการควบคูกันไป
๒. กําหนดบทบาทและมอบหมายหนาที่ใหครูผูรับผิดชอบใหชัดเจน
รวมทั้งมีคูมือหรือกรอบแนวทางการดําเนินงานอยางชัดเจน
๓. การจําแนกสภาพ และระดับปญหาของนักเรียนแตละกลุมเปาหมาย
ในโรงเรียนตองมีความชัดเจน
๔. การจัดกิจกรรมหรือการดําเนินการตอนักเรียนกลุมเปาหมาย
แตละกลุมตองจัดกิจกรรมใหสอดคลองและเหมาะสม
๕. กิจกรรมที่เปนการปองกันและปองปรามถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
แนวทางการดําเนินงาน
การดําเนินโครงการตํารวจประสานโรงเรียน ตองดําเนินการแกไขปญหา
ควบคูกันไปทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้งดานการลด Demand และ
๑ ตํารวจ ๔ ๑ โรงเรียน
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Supply ดวยการประสานงานกันอยางใกลชิดของผูรับผิดชอบหลักในการดําเนิน
โครงการ ไดแก ครูฝายตรวจพิสูจน ครูฝายปองกัน ครูฝายปกครอง และตํารวจ
ประสานโรงเรียน เปนการดําเนินการ ๔ ประสาน โดยมีแนวทางดําเนินการ
ดังนี้
๑. ผูรับผิดชอบระดับปฏิบัติการและบทบาทหนาที่
๑.๑ สถานีตํารวจ
๑.๑.๑ หัวหนาสถานีตํารวจ มีหนาที่
๑) อํานวยการแกไขปญหายาเสพติด การพนัน สื่อ
ลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม สถานบันเทิงและปจจัยเสี่ยง โดยให
พิจารณาขอมูลขาวสารที่ไดรับจากโรงเรียนเปนลําดับแรก ซึ่งขอมูลขาวสาร
ดังกลาวไดผานการตรวจสอบเบื้องตนจากตํารวจประสานโรงเรียนแลววามีความ
นาเชื่อถือ
๒) รวมกับผูอ าํ นวยการโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกขาราชการ
ตํารวจในสังกัดทําหนาที่ตํารวจประสานโรงเรียน อยางนอย ๑ นายหรือมากกวา
โดยตํารวจประสานงานควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเปนผูปกครอง
ที่มีบุตรหลานเรียนอยูในโรงเรียนนั้นๆ หรือเปนศิษยเกาของโรงเรียนนั้นๆ และ
เปนที่เชื่อถือยอมรับของครู-อาจารยในโรงเรียนนั้นๆ หรือ
- ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเปนที่เชื่อถือ
ยอมรับของครู-อาจารยในโรงเรียนนั้นๆ หรือ
- ขาราชการตํารวจชั้นประทวน ซึ่งเปนผูปกครองที่มี
บุตรหลานเรียนอยูในโรงเรียนนั้นๆ หรือเปนศิษยเกาของโรงเรียนนั้นๆ และเปน
ที่เชื่อถือยอมรับของครู-อาจารยในโรงเรียนนั้นๆ หรือ
- ขาราชการตํารวจชั้นประทวน ซึ่งเปนที่เชื่อถือยอมรับ
ของครู-อาจารยในโรงเรียนนั้นๆ
๑ ตํารวจ ๕ ๑ โรงเรียน
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๑.๑.๒ ตํารวจประสานโรงเรียน (LAISON OFFICER) มีหนาที่
ใหคําปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุน ใหความชวยเหลือ ประสานงานระหวาง
โรงเรียนกับสถานีตํารวจในการแกไขปญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร
การทะเลาะวิวาท รานเกม สถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยง โดยมีเปาหมายลด
และขจัดปญหาดังกลาวใหหมดสิ้นไปจากโรงเรียน โดยมีหนาที่ดังนี้
๑) ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนอยางนอยสัปดาหละ ๒ ครั้ง
หรือตามที่โรงเรียนรองขอ
๒) รวมประชุมประจําเดือนกับคณะครูผูรับผิดชอบ
เพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหา พิจารณาและวางแผนแกไขปญหา
รวมกับโรงเรียน โดยเฉพาะปญหายาเสพติดและแหลงอบายมุข
๓) ตรวจสอบขอมูลขาวสารเบื้องตนที่ไดรับจากโรงเรียน
หากขอมูลขาวสารมีความนาเชื่อถือ ใหรายงานหัวหนาสถานีตํารวจพิจารณา
สั่งการ ติดตามและแจงผลการดําเนินการใหโรงเรียนทราบ รวมทั้งแจงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับแหลงอบายมุขที่ลอแหลมหรือมีนักเรียนมั่วสุมใหโรงเรียนทราบ
๔) รวมดูแลพฤติกรรมนักเรียนกลุมที่มีปญหา กอนสง
เขารับการบําบัดฟนฟู
๕) รวมดําเนินกิจกรรมกับโรงเรียนในโอกาสตางๆ
๖) เปนผูประสานงานระหวางโรงเรียนและสถานีตํารวจ
ใหความคุมครองครูหรือบุคลากรในโรงเรียนตามที่ไดรับการรองขอ
๑.๒ โรงเรียน
๑.๒.๑ ผูอํานวยการโรงเรียน เปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ
ตํารวจประสานโรงเรียน รวมกับหัวหนาสถานีตํารวจ (ที่โรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่
รับผิดชอบ) พิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจ ในสถานีตํารวจนั้นทําหนาที่
ตํารวจประสานโรงเรียน พิจารณาตัดสินใจดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับ
นักเรียนทั้งหมด และมอบหมายครู ๓ คน ทําหนาที่ประสานงานกับตํารวจ
๑ ตํารวจ ๖ ๑ โรงเรียน
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ประสานโรงเรียน ซึ่งตอไป จะเรียกวา “ครู ๓ ฝาย” จัดสถานที่ที่เหมาะสม
ใหตํารวจประสานโรงเรียนปฏิบัติหนาที่ และแจงหัวหนาสถานีตํารวจในกรณีที่
ตองการเปลี่ยนตัวตํารวจประสานโรงเรียน
๑.๒.๒ ครู ๓ ฝาย เปนผูแทนของโรงเรียน เพื่อประสานงาน
รวมกับตํารวจประสานโรงเรียน โดยมีหนาที่ ดังนี้
๑) ครูฝายตรวจพิสูจน มีหนาที่คัดกรองและแยกกลุม
นักเรียนใหมีความชัดเจนวามีนักเรียนที่ใชสารเสพติดหรือจําหนาย โดยใช
กระบวนการคัดกรองในทุกมาตรการ และดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติของ
กลุมเปาหมายที่ตรวจพบสารเสพติด และสงนักเรียนเขารับการบําบัดรักษา
ตามโครงการของจังหวัดหรือโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้น
๒) ครูฝายปองกัน มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํานักเรียน
ที่เปนกลุมเสี่ยงรวมทั้งนักเรียนที่ใชสารเสพติด จัดกิจกรรมสงเสริมการปองกัน
ยาเสพติด เชน โครงการลานกีฬาตานยาเสพติด โครงการหองเรียนสีขาว โครงการ
TO BE NUMBER ONE โครงการเพื่อนที่ปรึกษา YC (YOUTH COUNSELOR)
ลูกเสือตานภัยยาเสพติด กิจกรรมบานหลังเรียน เพื่อนเตือนเพื่อน กิจกรรมสภา
นักเรียน สายลับตํารวจจิ๋ว นิทรรศการเผยแพรโทษพิษภัยและวิธีการปองกัน
บําบัดรักษายาเสพติด หรือกิจกรรมอื่นใด ควรจัดตั้งสารวัตรนักเรียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจตามแหลง
มั่วสุม โดยเปนคณะทํางานรวมกันระหวางครูและตํารวจ
๓) ครูฝายปกครอง มีหนาที่ติดตามสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนกลุมเปาหมายและรับฟงขอมูลขาวสารทั้งในและบริเวณรอบโรงเรียน
ถึงความเคลื่อนไหวของการคาและแพรระบาดของยาเสพติด แหลงอบายมุข
ตางๆ ประสานงานกับตํารวจประสานโรงเรียนเพื่อดําเนินการปราบปราม หารือ
ผูปกครองและครูประจําชั้นของนักเรียนที่ตรวจพบสารเสพติดในปสสาวะ
เพื่อแกไขปญหา รวมทั้งจัดทําทะเบียนประวัตินักเรียน
๑ ตํารวจ ๗ ๑ โรงเรียน
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๑.๒.๓ ครู ป ระจํ า ชั้ น มี ห น า ที่ ส อดส อ งตรวจตรานั ก เรี ย น
ในหองเรียนหากพบนักเรียนรายใดมีแนวโนมจะเปนกลุมเสี่ยงหรือผิดปกติ
ใหประสานครูฝายตรวจพิสูจนเพื่อคัดกรองนักเรียนและแจงครูฝายปกครองและ
รวมติดตามพฤติกรรมและ/หรือนํานักเรียนรายดังกลาวสุมตรวจหาสารเสพติด
ในปสสาวะตอไป นอกจากนี้ครูประจําชั้นตองติดตามพฤติกรรมนักเรียน
รายดังกลาวอยางตอเนื่องทุกระยะ
๒. การตรวจสอบสภาพปญหาและจัดลําดับความสําคัญ
๒.๑ ผูอํานวยการโรงเรียน ครู ๓ ฝาย ตํารวจประสานโรงเรียน
ตรวจสอบสภาพปญหาในแตละเรื่อง ไดแก ยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร
การทะเลาะวิวาท รานเกม สถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยง รวมทั้งขอมูลจากงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Strengths and Difficulties Questionnaire
(SDQ))
๒.๒ ผูอํานวยการโรงเรียน ครู ๓ ฝาย ตํารวจประสานโรงเรียน
จัดลําดับความสําคัญของปญหา เพื่อใหทราบถึงปริมาณและระดับความรุนแรง
ของปญหา รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
การดําเนินการ เชน แหลงมั่วสุมยาเสพติด สถานที่เลนการพนัน ตูเกม
แหลงจําหนายสื่อลามก สถานบันเทิง
๒.๓ ผูอํานวยการโรงเรียน ครู ๓ ฝาย ตํารวจประสานโรงเรียน
รวมกับตํารวจประสานโรงเรียนวางแผนดําเนินการแกไขปญหา การดําเนินการ
กับสภาพปญหาดังกลาวจะเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินการวามีความกาวหนา
หรือประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด
๓. การแจงและดําเนินการกับขอมูลขาวสารที่ไดรับ
๓.๑ ใหตํารวจประสานโรงเรียนและครู ๓ ฝาย กําหนดรูปแบบ
ชองทางการแจงขอมูลขาวสาร การประสานขาวใหชัดเจน
๑ ตํารวจ ๘ ๑ โรงเรียน
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๓.๒ เมื่อตํารวจประสานโรงเรียนไดรับขอมูลขาวสารจากโรงเรียน
ใหดาํ เนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารเบือ้ งตนหากขอมูลขาวสารมีความนาเชือ่ ถือ
ใหรายงานหัวหนาสถานีตํารวจพิจารณาสั่งการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดใหหัวหนาสถานีตํารวจประสาน
กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของดําเนินการ หากหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถ
ดําเนินการไดใหหัวหนาสถานีตํารวจแจงผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
๔. การจําแนกนักเรียน และแนวทางการจัดกิจกรรมตอนักเรียน
กลุมเปาหมาย
โรงเรียนเปนผูดําเนินการคัดกรองนักเรียนดวยการสังเกตและติดตาม
พฤติกรรมควบคูกับการสุมตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ และ/หรือจัดใหมี
การตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะในนักเรียนทุกคนที่เขามาเรียนในปการศึกษา
ใหมอยางเปดเผย โดยผูปกครองจะตองใหความยินยอมในวันมอบตัวนักเรียน
ซึ่งนักเรียนที่ตรวจพบวานาจะมีสารเสพติดเจือปนใหดําเนินการซักถามขอมูล
เพิ่มเติม
การคัดกรองนักเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อจะไดเลือกใชมาตรการ
และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเฉพาะกลุมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียน
ในแตละกลุมตอไป โดยทําการคัดกรองนักเรียนเปน ๔ กลุม ดังนี้
๔.๑ กลุมปกติ (ดี) ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด
เนนการใหความรูเพื่อการปองกันและจัดกิจกรรมกีฬาและ
นิทรรศการตาง ๆ เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน สนับสนุนใหรวมทํากิจกรรม
ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาตางๆ ในโรงเรียน
๔.๒ กลุมเสี่ยง
เนนการสอดสองดูแลพฤติกรรม หากพบนักเรียนซึมเศรา มีปญหา
ทางบาน พี่นอง/ชุมชนติดยาเสพติด ญาติ/เพื่อนจําหนายยาเสพติด หรือเคยใช
๑ ตํารวจ ๙ ๑ โรงเรียน
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สารเสพติดแตเลิกแลว ใหเรียกมาสัมภาษณ/พูดคุย ใหคําแนะนําเปนรายคน
เพื่อแกปญหาใหเหมาะสมเฉพาะราย พรอมใหความอบอุน และอาจมีการสุม
ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะเปนบางครั้ง เพื่อเปนการปองปรามมิใหเกิดการ
เขาไปทดลองเสพยาเสพติด ใหตํารวจประสานโรงเรียนเขามามีบทบาทในการ
เขามาดูแลพฤติกรรม สนับสนุนใหรวมทํากิจกรรมปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหา
ตางๆ ในโรงเรียนเพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน
๔.๓ กลุมเสพ
นักเรียนที่ตรวจพบสารเสพติดในปสสาวะ ถือเปนกลุมเปาหมาย
ที่จะตองจัดทําประวัติ และเชิญผูปกครองมาพบครูฝายปกครองและตํารวจ
ประสานโรงเรียนเพื่อนําเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ฟนฟู และติดตามตรวจ
หาสารเสพติดในปสสาวะอีกเปนระยะๆ รวมทั้งสงเขารับการบําบัดตามโครงการ
ตางๆ ที่จัดขึ้น โดยเนนโครงการที่เขมงวดทางวินัย และเปนการควบคุมมิใหแพร
ระบาดไปยังผูอื่น โดยมีแนวทางดําเนินการเมื่อตรวจพบวานาจะมีสารเสพติด
ในปสสาวะ ดังนี้
๑) ครั้งแรกใหมีการซักถามถึงการใชสารเสพติด หรือการใชยา
รักษาโรคชนิดอื่น เพื่อประกอบการพิจารณา และเพื่อใหเกิดความมั่นใจ จะตอง
มารายงานตัวเพื่อตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะอีกภายใน ๑๕ วัน
๒) หากพบวาในปสสาวะยังมีสารเสพติด ใหเชิญผูปกครองมา
เพื่อแจงใหทราบและปรึกษาหาแนวทางใหนักเรียนเลิกใชสารเสพติด แลวใหมา
ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะใหมภายใน ๓๐ วัน
๓) หากพบวาในปสสาวะยังมีสารเสพติด ใหเชิญผูปกครองมา
เพื่อรับทราบและใหนําตัวไปบําบัดรักษา โดยใหกลับมารายงานตัวและตรวจหา
สารเสพติดในปสสาวะใหมภายใน ๓๐ วัน
๔) หากพบวาในปสสาวะยังมีสารเสพติดอีก ใหโรงเรียน
ประสานงานกับจังหวัด หรือหนวยที่เกี่ยวของเพื่อนําตัวนักเรียนเขารับการบําบัด
รักษาตามโครงการที่จัดขึ้น
๑ ตํารวจ ๑๐ ๑ โรงเรียน
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๕) สําหรับนักเรียนรายใดที่เคยถูกตรวจพบการใชสารเสพติด
และตอมาไดเลิกใชแลว ยังถือวาเปนกลุมเปาหมายที่จะตองติดตามดูพฤติกรรม
ทั้งที่โรงเรียนและที่พัก และใหมีการสุมตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะอีก
เปนครั้งคราว
การดําเนินการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ ไมควรแจงใหนักเรียน
ทราบลวงหนา เพื่อปองกันมิใหหลบเลี่ยงหรือทําลายขอเท็จจริง ดําเนินการกับ
นักเรียนทุกคนอยางเปดเผยในวันมอบตัว ดําเนินการอยางปกปดเมื่อมีการ
ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะในภายหลังเพื่อมิใหนักเรียนถูกเพื่อนหรือคนอื่น
นําไปลอเลียนได
๔.๔ กลุมเสพ/ขาย
ครูฝายปกครองและตํารวจประสานโรงเรียนซักถามถึงแหลงที่มา
ของยาเสพติด เชิญผูปกครองมาพบเพื่อแจงใหทราบวาโรงเรียนจะใชมาตรการ
เด็ดขาด และใหมีการนําตัวไปเขาโครงการบําบัดรักษาฟนฟู ติดตามพฤติกรรม
และหาขอมูลเกี่ยวกับการจําหนาย และการมั่วสุมตาง ๆ รวมทั้งประสานกับ
ตํารวจประสานโรงเรียนเพื่อดําเนินการปราบปรามตอไป
๕. การบําบัดรักษาและฟนฟู
นักเรียนที่ติดยาเสพติด นอกจากผูปกครองซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการดูแลลูกของตนแลว โรงเรียนจะตองติดตามใหคําแนะนําปรึกษาในแนวทาง
ที่ถูกตองอยางสมํ่าเสมอ สําหรับการบําบัดรักษาซึ่งจัดทําเปนโครงการนั้น จังหวัด
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูรับผิดชอบในการจัดหา หรือจัดตั้งสถานบําบัด
โดยมีหนวยงานหรือคณะเจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ซึ่งอาจไมจําเปนตอง
เปนสถานบําบัดถาวร แตจัดขึ้นเปนโครงการบําบัดเฉพาะกลุมชั่วคราวก็ได
โดยสามารถที่จะขอความรวมมือประสานงานเกี่ยวกับวิทยากรหรือการฝก
เพื่อเสริมสรางการมีวินัยจากหนวยทหารหรือตํารวจที่อยูในพื้นที่ได
๑ ตํารวจ ๑๑ ๑ โรงเรียน
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๖. การรายงานและการประเมินผล
เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการตํารวจประสานโรงเรียน (๑ ตํารวจ
๑ โรงเรียน) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และสามารถ
ตรวจสอบได จึงกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ การรายงานของตํารวจประสานโรงเรียน
ประเภทรายงาน
๑. ขอมูลขาวสารจาก
แหลงขาวในโรงเรียน
หรือครู
๒. ขอมูลขาวสารจาก
สถานีตํารวจทองที่
เกีย่ วกับแหลงอบายมุข
๓. การรายงานผลการ
ประสานในรอบเดือน
๔. สรุปรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านตามแบบ
รายงาน

หวงการรายงาน ผูรับรายงาน
เมื่อมีขอมูล
หัวหนาสถานีตํารวจ
หรื อ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ
เมื่อมีขอมูล
ผูอ าํ นวยการโรงเรียน

ทุกเดือน

หมายเหตุ

หัวหนาสถานีตํารวจ

ภาคการศึ ก ษา หัวหนาสถานีตํารวจ - หัวหนาสถานีตาํ รวจ
ละ ๑ ครั้ง
รวบรวมรายงาน
บก./ ภ.จว. เมือ่ สิน้
ภาคการศึกษา
- บก./ภ.จว. รวบรวม
รายงาน บช./ภ.เมือ่
สิ้นภาคการศึกษา
- บช./ภ. รวบรวม
รายงาน ตร. (ผาน
บช.ปส.เมือ่ สิน้ ภาค
การศึกษา)
๑ ตํารวจ ๑๒ ๑ โรงเรียน
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๖.๒ การรายงานของโรงเรียน
ประเภทรายงาน
๑. การรายงานผลการ
ติดตามพฤติกรรม
ในหองเรียน ๔ กลุม
(ปกติ, เสี่ยง, เสพ,
เสพ/ขาย)
๒. การรายงานผลการ
ตรวจหาสารเสพติด
ของนักเรียน
๓. การรายงานขอมูล
บําบัด รักษา ฟนฟู
และการใหคาํ แนะนํา
นักเรียนกลุมเสี่ยง
และการจัดกิจกรรม
ปองกันตางๆ สําหรับ
นักเรียนทั้ง ๔ กลุม
๔. การรายงานขอมูล
การประสานงาน
กับตํารวจประสาน
โรงเรียน ทั้งดาน
การขาว, การปราบ
ปราม และการ
สนับสนุนในกิจกรรม
ตางๆ

หวงการรายงาน ผูรายงาน ผูรับรายงาน หมายเหตุ
ทุกเดือน
ครูประจําชัน้ ผูอํานวยการ
โรงเรียน

เมื่อมีขอมูล

เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรม

เมื่อมีขอมูล

ผูอํานวยการ อยางนอยภาค
ครูฝาย
ตรวจพิสูจน โรงเรียน
การศึกษาละ
๑ ครั้ง
ครูฝาย
ผูอํานวยการ สงตอใหกับ
ตํารวจประสาน
ปองกัน โรงเรียน
โ ร ง เ รี ย น
ดํ า เนิ น การ
ตอไป

ครูฝาย
ปกครอง

ผูอํานวยการ อย า งน อ ย
โรงเรียน
ภาคการศึกษา
ละ ๑ ครั้ง

๑ ตํารวจ ๑๓ ๑ โรงเรียน
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ประเภทรายงาน
๕.การรายงานสภาพ
ปญหายาเสพติดและ
อบายมุขในโรงเรียน
โดยจําแนกออกเปน
๔ กลุม ประกอบดวย
จํานวนในแตละกลุม
การดําเนินกิจกรรม
ตางๆ รวมทั้งการ
ประสานกับตํารวจ
ประสานโรงเรียน
๖.สรุปผลการดําเนิน
การของโรงเรีย น
เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษา
ตามแบบรายงาน

หวงการรายงาน ผูรายงาน ผูรับรายงาน หมายเหตุ
เมื่อมีขอมูล ผูอ าํ นวยการ ผอ.สพป./ อยางนอยภาค
โรงเรียน ผอ.สพม.
การศึกษาละ
๑ ครั้ง

สิ้นภาค
การศึกษา

ผูอ าํ นวยการ ผอ.สพป./
โรงเรียน ผอ.สพม.

สิ้นภาค
การศึกษา

หมายเหตุ : การรายงานของตํารวจประสานโรงเรียนและผูรับผิดชอบในโรงเรียน
ใหรายงานตามแบบรายงานผลการดําเนินการของโรงเรียนที่กําหนด
ในภาคผนวก

๑ ตํารวจ ๑๔ ๑ โรงเรียน
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๗. ปจจัยแหงความสําเร็จ
๗.๑ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ร  ว มเป น หุ  น ส ว นกั บ โรงเรี ย น
โดยมอบหมายขาราชการตํารวจซึ่งเปนที่ยอมรับของโรงเรียน และโรงเรียน
มีความไววางใจ เขาไปทําหนาที่ใหคําปรึกษา ประสาน และชวยเหลือโรงเรียน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะ
วิวาท รานเกม สถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยง กําหนดใหโรงเรียนเปน
เปาหมายหลักในการดําเนินงานดานการแกไขปญหาควบคูไ ปกับชุมชน โดยเสนอ
ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น และหนวยงานตามศักยภาพที่มีอยู เขาเปนหุนสวน
ชวยสนับสนุนและแกไขปญหาที่โรงเรียนประสบอยู เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
โรงเรียนในการจัดทําโครงการและกิจกรรม
๗.๒ ความรวมมือ ความไววางใจ และความตั้งใจจริงอยางตอเนื่อง
ของผูรับผิดชอบในโรงเรียนและตํารวจประสานโรงเรียน
๗.๓ การตรวจสอบ การกํากับติดตามอยางจริงจังตอเนื่องของ
ผูบังคับบัญชาของแตละฝายที่เกี่ยวของในระดับนโยบาย
๗.๔ กําหนดมาตรการเสริมแรง ยกยอง เชิดชูเกียรติ ใหแกผปู ฏิบตั งิ าน
ดีเดน

๑ ตํารวจ ๑๕ ๑ โรงเรียน
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ภาคผนวก

๑ ตํารวจ ๑๖ ๑ โรงเรียน
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๑.ชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะ
ชุดตรวจชนิดจุม

วิธีการทดสอบ
• นําแถบทดสอบชุดตรวจยาบาออกจากซองบรรจุ
• จุมแถบทดสอบชุดตรวจยาบาลงในปสสาวะ โดยจุมไมเกินระดับขีด
ลูกศรที่ระบุไวตรงสวนปลายของแถบ ทดสอบ (ดังภาพ)
• รออานผลที่เวลา ๕ นาที

๑ ตํารวจ ๑๗ ๑ โรงเรียน
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วิธีการอานผล
ผลการทดสอบจะปรากฏ ดังนี้
๑. ผลลบ (ไมมีสารเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ) มีแถบสีแดง ชุดตรวจ
ยาบา ปรากฏขึ้น ๒ แถบ
๒. ผลบวก (มีสารเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ) มีแถบสีแดง ชุดตรวจ
ยาบา ปรากฏขึ้น ๑ แถบ เฉพาะแถบดานบนใกลตําแหนงมือจับ

ผลลบ

ผลบวก

๑ ตํารวจ ๑๘ ๑ โรงเรียน
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ชุดตรวจชนิดหยด

แบบตลับทดสอบ
• นําปสสาวะของผูที่ตองการตรวจมาใสในภาชนะที่สะอาด
• ฉีกซองฟลอยดที่บรรจุแถบทดสอบชุดตรวจยาบาออกมา วางบน
พื้นราบที่สะอาด
• ใชหลอดดูดที่แนบมา ดูดปสสาวะจํานวน ๓ หยด หยดลงชอง
ใสตัวอยางทดสอบ (S) บนตัวตลับ
• ตั้งทิ้งไวประมาณ ๕ นาที
• เมื่อครบเวลาใหสังเกตแถบสีที่เกิดขึ้นที่ชองอานผลบริเวณสวนกลาง
ของตลับทดสอบ

๑ ตํารวจ ๑๙ ๑ โรงเรียน
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วิธีอานผล
• ผลลบ (ไมมีสารเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ)มีแถบสีแดงปรากฏขึ้น
๒ แถบ
• ผลบวก (มีสารเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ) มีแถบสีแดงปรากฏขึ้น
๑ แถบ

ผลลบ

ผลบวก

๑ ตํารวจ ๒๐ ๑ โรงเรียน
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ขอควรระวัง
๑. ควรเก็บแผนทดสอบไวที่อุณหภูมิหอง ไมควรเก็บไวในที่รอนหรือเย็น
จนเกินไป
๒. ควรอานวิธีใชการทดสอบใหเขาใจกอนทําการทดสอบและปฏิบัติตาม
ทุกขั้นตอน
๓. อยาฉีกซองหรือนําแผนทดสอบออกจากซองจนกวาจะพรอมทํา
การทดสอบ ปสสาวะที่ใชควรเปนปสสาวะที่ใหมเสมอ
สรุปผลการทดสอบ
๑. ตัวอยางปสสาวะที่มี Methamphetamine หรือ Amphetamine
จะใหผลบวกกับชุดทดสอบทั้งสอง
๒. ยา Pseudoephedrine ใหผลบวกกับชุดทดสอบทั้งสอง เชนกัน
แตเฉพาะยา Chlorpheniramine (ยาแกหวัด) และ Dextromethorpham
(ยาแกไอ) เทานั้น ที่ใหผลบวกกับชุดตรวจยาบาของกรมวิทยาศาสตร
การแพทย
๓. เครือ่ งดืม่ ทีม่ ี Caffeine และยาแกปวดทีน่ ยิ มใช (Aspirin Paracetamol)
ไมใหผลบวกกับชุดทดสอบทั้งสอง

๑ ตํารวจ ๒๑ ๑ โรงเรียน
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๒. แบบรายงานผล
๒.๑ แบบรายงานของตํารวจประสานโรงเรียน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตํารวจประสานโรงเรียน.............(ชือ่ โรงเรียน)...................................................................
วันที่.....................................................
เรียน (หน.สน./สภ.)
จากการประสานงานประจําโรงเรียน..........(ชือ่ โรงเรียน).........................................
ขาพเจา...........(ชือ่ ตํารวจประสานโรงเรียน)....................................................................
ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนตํารวจประสานโรงเรียนนี้ มีผลการดําเนินการ
ในระหวางวันที่................................... ถึงวันที่............................ ดังนี้
๑. พบปะพูดคุยกับครูผูเกี่ยวของ..........................ครั้ง
๒. ไดรับแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
๒.๑ สถานภาพนักเรียน
๑) กลุมดี .......... คน
๒) กลุมเสี่ยง ......... คน
๓) กลุมเสพ ......... คน
๔) กลุมขาย ......... คน
๒.๒ สภาพปญหา
๑) ยาเสพติด.......เรื่อง (ระบุ).....................................................
๒) การพนัน.......เรื่อง (ระบุ)......................................................
๓) สื่อลามก........เรื่อง (ระบุ).....................................................
๔) การทะเลาะวิวาท.......เรื่อง (ระบุ).........................................
๕) รานเกม............. เรื่อง (ระบุ) ...............................................
๖) สถานบันเทิง......เรื่อง (ระบุ).................................................
๗) พื้นที่เสี่ยง..........เรื่อง (ระบุ) ................................................
๘) อื่นๆ......... เรื่อง (ระบุ) ........................................................
๑ ตํารวจ ๒๒ ๑ โรงเรียน
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๓. ไดตรวจสอบขอมูลทีไ่ ดรบั มีความนาเชือ่ ถือ จึงสงให หน.สน./สภ.ทองที่
เพื่อพิจารณาสั่งการ................เรื่อง
๔. ไดแจงผลการดําเนินการใหทางโรงเรียนทราบ.......................เรื่อง
๕. ไดแจงขอมูลแหลงอบายมุข หรือแหลงมั่วสุมของนักเรียนใหทาง
โรงเรียน........เรือ่ ง ไดแก...................................................................................................
๖. ไดเขาไปรวม/มีกิจกรรม (บรรยาย + จัดนิทรรศการ หรืออื่นๆ) กับทาง
โรงเรียน.........ครั้ง คือ......................................................................................
๗. ปญหาอุปสรรคขอขัดของ...............................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
๙. ขอเสนอแนะ.....................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
ลงชื่อ ........................................
(.......................................)
ตํารวจประสานโรงเรียน ..............................................

๑ ตํารวจ ๒๓ ๑ โรงเรียน
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๒.๑ แบบรายงานของครู
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการตํารวจประสานโรงเรียน
(๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน)
ในระหวางวันที่................................... ถึงวันที่..............................
เรียน (ผอ.รร.....................................................)
๑. จํานวนนักเรียนกลุมเปาหมาย
๑.๑ กลุมปกติ/ดี................................... คน
๑.๒ กลุมเสี่ยง...................................... คน
๑.๓ กลุมเสพ……................................. คน
๑.๔ กลุมเสพ/ขาย................................ คน
๒. การดําเนินการกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ.........................ราย
พบสารเสพติดในปสสาวะ........................ราย
๓. การจัดกิจกรรมปองกันตางๆ...................ครั้ง คือ
๓.๑.............................................................................................................
...................................................................................................................
๓.๒.............................................................................................................
...................................................................................................................
๓.๓.............................................................................................................
...................................................................................................................
๔. การใหคําแนะนําปรึกษาแกนักเรียนกลุมเปาหมาย............ราย..........ครั้ง
๑ ตํารวจ ๒๔ ๑ โรงเรียน
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๕. การบําบัดรักษาฟนฟู.................ราย...............ครั้ง
๖. การประสานงานกับตํารวจประสานโรงเรียน
๖.๑ รายงานขอมูลขาวสารใหตํารวจประสานโรงเรียน.........................เรื่อง
๖.๒ รับขอมูลขาวสารจากตํารวจประสานโรงเรียน..............................เรื่อง
๖.๓ พบปะกับตํารวจประสานโรงเรียน.................................................ครั้ง
๖.๔ ดําเนินกิจกรรมรวมกับตํารวจประสานโรงเรียน.............................ครั้ง
๖.๕ อื่นๆ....................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
๗. ปญหาอุปสรรค............................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
๘. ขอเสนอแนะ...............................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูรายงาน
(..........................................)
ครูฝาย................... โรงเรียน........................

๑ ตํารวจ ๒๕ ๑ โรงเรียน
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๑ ตํารวจ ๒๖ ๑ โรงเรียน
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ขอมูลขาวสารที่ไดรับแจงจากครู
สงขอมูลให
แจงผลการ
เขาไปรวม ปญหา/อุปสรรค
หน.สน./สภ.
ท
อ
งที
่
ดํ
า
เนิ
น
การให
กิ
จกรรมกับ
มี
ไมมี
ยา การ สื่อ ทะเลาะ ราน สถาน พื้นที่ อื่นๆ
เพื
อ
่
พิ
จ
ารณาสั
่
ง
การ
โรงเรี
ย
นทราบ
ทางโรงเรี
ยน
เสพติด พนัน ลามก วิวาท เกม บันเทิง เสี่ยง
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรือ่ ง) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรือ่ ง)
(เรื่อง)
(เรือ่ ง)
(ครั้ง)
(ครัง้ ) (ครั้ง)

ลงชื่อ............................................
(..........................................)
ตํารวจประสานโรงเรียน..............................................

ขอเสนอแนะ..............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

เขาไป
พบปะพูด กลุม กลุม กลุม กลุม
คุยกับครู ปกติ/ดี เสี่ยง เสพ เสพ/ขาย
(ครั้ง) (คน) (คน) (คน) (คน)

ตํารวจประสานโรงเรียน...............................................
ประจําภาคการศึกษา..........................

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑ ตํารวจ ๒๗ ๑ โรงเรียน
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(คน)

ลงชื่อ.............................................ผูรายงาน
(..........................................)
ครูฝาย.................โรงเรียน.............................................

ขอเสนอแนะ...................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

(คน)

กลุม กลุม
ปกติ/ดี เสี่ยง

สุมตรวจหาสารเสพติด
ปญหา/
การดําเนินการ
การประสานกับตํารวจประสานโรงเรียน
ในปสสาวะ
อุปสรรค
กลุม กลุม จํานวน พบ ไมพบ จั ด กิ จ กรรม ให คํ า แนะนํ า การบําบัดฟน ฟู รายงานขาวให รับขอมูลจาก พบปะกับ ตร. รวมกิจกรรมกับ มี ไมมี
ปองกันตางๆ ปรึกษาแก นร.
ตร.ประสาน รร. ตร.ประสาน รร. ประสาน รร. ตร.ประสาน รร.
เสพ เสพ/ขาย
กลุมเปาหมาย
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ราย)
(เรื่อง)
(เรื่อง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง) (ครั้ง)

จํานวนนักเรียนกลุมเปาหมาย

ประจําภาคการศึกษา..........................

สรุปรายงานผลการดําเนินการของโรงเรียน

๑ ตํารวจ ๒๘ ๑ โรงเรียน
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ครู
ฝายตรวจพิสูจน

ครู
ฝายปองกัน

ครู
ฝายปกครอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา/หัวหนาสถานีตํารวจ

ตํารวจ
ประสานโรงเรียน

โครงการตํารวจประสานโรงเรียน (๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน)

โครงการตํารวจประสานโรงเรียน (๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน)

แผนผังโครงสราง

๑ ตํารวจ ๒๙ ๑ โรงเรียน
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ปกติ/ดี

เสี่ยง

เสพ

นักเรียน

ครูประจําชั้น
ครูฝายปองกัน

๑. สังเกต พูดคุย หรือสุม ๑. ใหคําปรึกษาแนะนํา
ตรวจปสสาวะนักเรียน
กับนักเรียนที่เปนกลุม
วันที่มอบตัว/เปดเรียน
เสี่ยง
หรื อ ตามที่ ฝ  า ยอื่ น ๒. จัดโครงการกีฬาและ
สงมา
นิทรรศการตางๆ
๒.
ทํ
า
ทะเบี
ย
นนั
ก
เรี
ย
นที
่
๓.
ประสานงานหน
วยอื่น
เสพ/ขาย
พบสารเสพติด
ในการจั ด กิ จ กรรม
๓. แจงครูประจําชัน้ ติดตาม
ปองกัน
นักเรียนกลุมเปาหมาย
๔. ประสานสงนักเรียนติด
สารเสพติดเขารับการ
บําบัดตามโครงการ
จังหวัด หรืออื่นๆ
๕. รายงานผลการตรวจ
และการบําบัด
๖. จัดหองตรวจปสสาวะ

ครูฝายตรวจพิสูจน

ผูอํานวยการ

๑. แสวงหาข อ มู ล จาก
นั ก เรี ย นที่ เ สพสาร
เสพติด
๒. ติดตามเฝาดูพฤติการณ
นักเรียนกลุมเปาหมาย
๓. หาขอมูลการจําหนาย
ในโรงเรียน ขางโรงเรียน
และชุมชนอื่น
๔. ประสานงานกับตํารวจ
ในดานการขาว, การ
เขาตรวจคนในโรงเรียน
รอบโรงเรียนและแหลง
อบายมุขตางๆ
๕. จัดทําทะเบียนประวัติ
นักเรียน

ครูฝายปกครอง

รูปแบบการดําเนินการภายในโรงเรียน/สถานศึกษา

๑. เป น ผู  ป ระสานงาน
ระหวางโรงเรียนกับ
สถานีตํารวจทองที่
๒. ใหขอ มูลแหลงอบายมุข
หรือแหลงซองสุมตางๆ
ที่พบนักเรียนเขาไป
ซองสุม
๓. รับขอมูลแหลงจําหนาย
ยาเสพติด และแหลง
อบายมุขจากโรงเรียน
เพื่ อ แจ ง เจ า หน า ที่
ฝายปราบปราม
๔. เขาไปดูแลใหความ
อุนใจแกครูที่ทําหนาที่
ยาเสพติด
๕. รวมกิจกรรมกับโรงเรียน
ในโอกาสตาง ๆ

ตํารวจประสานโรงเรียน

๑ ตํารวจ ๓๐ ๑ โรงเรียน
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เสี่ยง
๑. สัมภาษณ/พูดคุย
๒. ใหคําแนะนําเปนรายคน พรอม
ใหความอบอุน
๓. สุม ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ
เปนบางครัง้ เพือ่ เปนการปองปราม
๔. สนับสนุนใหรวมทํากิจกรรม
ปองกันเฝาระวังแกไขปญหาตางๆ
ในโรงเรียนเพื่อใชเวลาวางให
เปนประโยชน

ปกติ/ดี

๑. ใหความรูยาเสพติด
๒. สงเสริมการกีฬา/กิจกรรมปองกัน
๓. แนะนําการคบเพื่อน/หลีกเลี่ยง
การลองอบายมุขตางๆ ฯลฯ

ไมพบสารเสพติด

เสพ/ขาย
๑. ติดตามพฤติการณ
๒. สกัดกั้นการแพรระบาด
๓. ผูปกครอง/โรงเรียนดําเนินการ
๔. สืบสวนจับกุม

พบสารเสพติด

๑. ติดตาม/ใหคําปรึกษา
๒. ผูปกครอง/บําบัด
๓. โครงการ/บําบัด
๔. ควบคุม/ติดตามใกลชิด
๕. สอบถามแหลงสารเสพติด

เสพ

สังเกต พูดคุย/สุมตรวจปสสาวะ

เปดเทอม/มอบตัว

นักเรียน (เขาใหม)

การจําแนกนักเรียน และแนวทางการจัดกิจกรรมตอนักเรียนกลุมเปาหมาย

๑ ตํารวจ ๓๑ ๑ โรงเรียน
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๑ ตํารวจ ๓๒ ๑ โรงเรียน
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๑ ตํารวจ ๓๓ ๑ โรงเรียน
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๑ ตํารวจ ๓๔ ๑ โรงเรียน

58-0xxx_inside_1c_edit3.indd 35

4/21/2015 9:39:16 AM

๑ ตํารวจ ๓๕ ๑ โรงเรียน
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๑ ตํารวจ ๓๖ ๑ โรงเรียน
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