
  แบบ ๑-๑-๐๒-๒๕๕๙ (ต ารวจ)  
แบบรายงานของต ารวจประสานโรงเรียน 

รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน....................................   
 

ต ารวจประสานโรงเรียน............................................ ...................................................... ........................................ 
วันที่ ......................................................  

เรียน (หน.สน./สภ.) 

 จากการประสานงานประจ าโรงเรียน .................... .................... ............................................ ......... 
ข้าพเจ้า ............................................................. ........................................................... มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. พบปะพูดคุยกับครูผู้เกี่ยวข้อง ......................... ครั้ง  

 ๒. ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

 ๒.๑ สถานภาพนักเรียน 

  ๑) กลุ่มดี ....................... คน   ๒) กลุ่มเสี่ยง …………………… คน 

  ๓) กลุ่มเสพ .................... คน  ๔) กลุ่มขาย ......................... คน 

 ๒.๒ สภาพปัญหา 

  ๑) ยาเสพติด ..............เรื่อง(ระบุ)........................................ .........................................................  

  ๒) การพนัน ..............เรื่อง(ระบุ)........................................ ..........................................................  

  ๓) สื่อลามก ..............เรื่อง(ระบุ).................... ..............................................................................  

  ๔) การทะเลาะวิวาท ..............เรื่อง(ระบุ)..................................... ................................................ 

  ๕) ร้านเกม ..............เรื่อง(ระบุ)................................................... ................................................. 

  ๖) สถานบันเทิง ..............เรื่อง(ระบุ)..................................... ....................................................... 

  ๗) พ้ืนที่เสี่ยง ..............เรื่อง(ระบุ)......................................... ........................................................ 

  ๘) อ่ืนๆ ..............เรื่อง(ระบุ)................................................ ......................................................... 

 ๓. ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ  จึงส่งให้ หน.สน./สภ.ท้องที่  เพ่ือพิจารณาสั่งการ........ เรื่อง 

 ๔. ได้แจ้งผลการด าเนินการให้ทางโรงเรียนทราบ ............... เรื่อง 

 ๕. ได้แจ้งข้อมูลแหล่งอบายมุข หรือแหล่งมั่วสุมของนักเรียนให้ทางโรงเรียน ................ เรื่อง  

                 ได้แก่ ............................................................................................. ..................................................... 

 ๖. ได้เข้าไปร่วม / มีกิจกรรม (บรรยาย+จัดนิทรรศการ หรืออ่ืนๆ) กับทางโรงเรียน ................ เรื่อง 

     บรรยายให้ความรู้  จัดนิทรรศการ  ตรวจสารสเสพติด  ให้ค าปรึกษาแนะน า 

     น าส่งบ าบัด  ตรวจค้นสิ่งของต้องสงสัย/ผิดกฎหมาย  พบปะผู้ปกครอง  อ่ืนๆ........... 



 ๗. ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง ....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………… 

๘. ข้อเสนอแนะ ................................................................................. ......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
  ลงชื่อ .................................................... 

        (......................................................) 

                                     ต ารวจประสานโรงเรียน .................................................... 

        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบ ๑-๑-๐๓-๒๕๕๙ (ต ารวจ) 
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ต ารวจประสานโรงเรียน ............................................................ ............................. 
ประจ าปีการศึกษา .............................. 

๑.ข้อมูลโรงเรียน 
โรงเรียน................................................................................แขวง................................. .....................เขต.............................. 
สถานีต ารวจนครบาล............................................................ ...................................บก.น......................................... 
ระดับ ๑.ประถมศึกษา     ๒.มัธยมศึกษา ๓.อาชีวศึกษา 
สังกัด   ๑.สพม.๑   ๒.สพม.๒  ๓.สพป.กทม.  ๔.กทม.   ๕.การอาชีวศึกษา  ๖.เอกชน   ๗. อื่นๆ 

     จ านวนนักเรยีน รวม................................คน ชาย............................คน หญงิ..............................คน  
 ระดบัชัน้ ๑) ต ่ากว่า ป.๑ จ านวน....................คน ชาย........................คน หญงิ.............................คน  

  ๒) ป๑-ป.๖  จ านวน........................คน ชาย.........................คน หญงิ............................คน 
    ๓) ม.๑-ม.๓ จ านวน.........................คน ชาย.........................คน หญงิ...........................คน  
    ๔) ม.๔-ม.๖  จ านวน..........................คน ชาย................. ......คน หญงิ...........................คน  
                      ๕) ปวช.      จ านวน.............................คน ชาย............................คน หญิง...............................คน  
                      ๖) ปวส.      จ านวน.............................คน ชาย............................คน หญิง...............................คน  
 ๒.ข้อมูลการพบปะพูดคุยกับครู  

ที่ ข่าวสารที่ได้รับแจ้ง 
จ านวน 
(เรื่อง) 

กลุ่มเสี่ยง 
(คน) 

กลุ่มเสพ 
(คน) 

กลุ่ม
จ าหน่าย

(คน) 

อธิบายรายละเอียดการมีพฤติการณ์
เสี่ยง/เกี่ยวข้อง 

๑ ยาเสพติด      
๒ ยาควบคุม/ยาอันตราย      
๓ การพนัน      
๔ สื่อลามก      
๕ ทะเลาะวิวาท      
๖ ร้านเกม      
๗ สถานบันเทิง      
๘ พ้ืนที่เสี่ยง      
๙ อ่ืนๆ      

 
 ๓.การด าเนินการ  

เรื่องที่ด าเนินการ จ านวน 
(เรื่อง/คน) 

กลุ่มเสี่ยง 
(เรื่อง/คน) 

กลุ่มเสพ 
(เรื่อง/คน) 

กลุ่ม
จ าหน่าย

(คน) 

อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ 

ส่งข้อมูลให้ หน.สน./สภ.
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

     

แจ้งผลการด าเนินการให้
โรงเรียนทราบ 

     

เข้าร่วมกิจกรรมกับ
โรงเรียน 

     

 
 



 
 
ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................ ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ . 
ข้อเสนอแนะการด าเนินการ

 ............................................................................................................................. ...................................... ... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... .............................................................................  

      
 
 

ลงชื่อ ………………………………..………………………….. 
                      (.....................................................................) 

       ต ารวจประสานโรงเรียน ……………………………………………… 


