แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานดานยาเสพติดในสถานศึกษา
1. ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. * ชื่อสถานศึกษา .................................................................................................................................
2. รหัสสถานศึกษา ...........................................................................................................(รหัส 10 หลัก)
3. * ระดับที่เปดสอน ...............................................................................................................................
4. * เขตพื้นที่การศึกษา ...........................................................................................................................
5. * สังกัดกรม .........................................................................................................................................
6. * สังกัดกระทรวง .................................................................................................................................
7. ที่อยู เลขที่ ................. * หมูบาน .................................................. * ตําบล ...........................................
* อําเภอ ............................................ * จังหวัด .................................................
8. ปการศึกษา ............................................................................................................................................
9. จํานวนอาจารยทั้งหมด ........................................................................................................................
10. จํานวนนักเรียน/นักศึกษาในแตละระดับชั้น
1) * นักเรียนกอนชั้นประถมศึกษา .................................. คน
2) * นักเรียน ชั้น ป.1 ....................................................... คน
3) * นักเรียน ชั้น ป.2 ....................................................... คน
4) * นักเรียน ชั้น ป.3 ....................................................... คน
5) * นักเรียน ชั้น ป.4 ....................................................... คน
6) * นักเรียน ชั้น ป.5 ....................................................... คน
7) * นักเรียน ชั้น ป.6 ....................................................... คน
8) * นักเรียน ชั้น ม.1 ....................................................... คน
9) * นักเรียน ชั้น ม.2 ....................................................... คน
10) * นักเรียน ชั้น ม.3 ....................................................... คน
11) * นักเรียน ชั้น ม.4 ....................................................... คน
12) * นักเรียน ชั้น ม.5 ....................................................... คน
13) * นักเรียน ชั้น ม.6 ....................................................... คน
14) * นักเรียน ปวช. – ปวส. .............................................. คน
15) * นักศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญา ......................... คน
11. เบอรโทรศัพท .....................................................................................................................................
12. เว็บไซต ...............................................................................................................................................
หมายเหตุ : * เปนขอมูลที่จําเปนตองระบุ หากมีขอมูล
2. ขอมูล ...

2. ขอมูลกิจกรรมการดําเนินงานในสถานศึกษา
1. การสํารวจคนหานักเรียนกลุมเสี่ยง เสพ/ติด และคา
 มี
 ไมมี
1) กลุมเสี่ยง ............................ คน
2) กลุมเสพ/ติด ....................... คน
3) กลุมคา ................................ คน
4) การใชยาในทางที่ผิด เชน โปรโคดิล ทรามาดอล ฯลฯ .................................... คน
2. การใหคําปรึกษา
ใหคําปรึกษาแก

 มี
 นักเรียน

 ไมมี
 ผูปกครอง

 อื่นๆ

3. การจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง ........................................... คน
4. การจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสพ ............................................. คน
5. จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน (เฉพาะกลุมเสพ) .......................................... คน
6. สงตอผูเสพ/ติด เขารับการบําบัดที่อื่น .................................................... คน
7. ดําเนินคดีตามกฎหมาย (กรณีผูคา) ......................................................... คน
8. การสํารวจพื้นที่เสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ระยะ 500 เมตร
1) หอพัก ............................. แหง
2) อื่นๆ ................................ แหง
9. การตรวจเยี่ยม/ตรวจตราพื้นที่เสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ระยะ 500 เมตร
1) หอพัก ............................. แหง
2) อื่นๆ ................................ แหง
10. มีกิจกรรมเพื่อการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดรวมกับผูประกอบการหอพัก รานเกม รอบ
สถานศึกษา
1) หอพัก ............................. แหง
2) อื่นๆ ................................ แหง
หมายเหตุ* อื่นๆ (ขอ 8 – 10) เชน รานเกมส/รานอินเตอรเน็ต โตะสนุก สถานบันเทิงสถานบริการ รานคาขายเหลา/บุหรี่
ซุมยาดอง ซุมเหลาปน มุมอับ/แหลงมั่วสุม ฯลฯ

11. ตํารวจประสานงานประจําโรงเรียน
1) ตําแหนง .......................................................................................................................................
2) ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................
3) สังกัด สน./สภ. .............................................................................................................................
12. จํานวนนักเรียนแกนนํา ................................... คน
13. ครูแกนนํา
ชื่อ – สกุล ...........................................................................................................................................
14. จํานวนเครือขายผูปกครองในสถานศึกษาและชุมชน
1) ........................... เครือขาย
2) ........................... คน
15. วิทยากร ...

15. วิทยากรเพื่อการปองกันยาเสพติดที่เขาสอนในโรงเรียน
1) ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................
2) ประเภทวิทยากร
 ครูผูสอนในโรงเรียน (เฉพาะวิชาสุขศึกษา พลศึกษา)
 ครู D.A.R.E.
 ครูตํารวจ
 ครูทหาร
 ครูพระ
 ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
 ครูสอนพระปริยัติธรรม
 ครูสอนศาสนา
 ครูสอนศาสนาคริสต  ครู/วิทยากรอิสลามประจําโรงเรียน
 โตะครู/โตะอิหมาม  อื่นๆ เชน เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่ ป.ป.ส. ฯลฯ
3) ระดับชั้นที่เขาสอน
 ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6  มัธยม  อาชีวะ  อื่นๆ
กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
16. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่ผานการฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ............................. คน
17. จัดตั้งหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพติดในโรงเรียน  มี
 ไมมี
18. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน
 กิจกรรมเฝาระวังปญหายาเสพติด
 “สายตรวจในโรงเรียน” ตรวจตรา/สํารวจพื้นที่เสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงในโรงเรียน/รอบโรงเรียน
 สอดสองดูแลพฤติกรรมเพื่อนนักเรียน
 แจงขอมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด
 อื่นๆ เชน ประชุม/วางแผน/รวบรวมขอมูล/สงตอขอมูลใหครู ฯลฯ
 กิจกรรมอื่นๆ เชน รณรงค/ประชาสัมพันธ/กิจกรรมสรางสรรค ฯลฯ
กิจกรรมเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรม
19. ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
20. กลุมเพื่อที่ปรึกษาเพื่อน Youth Consuler
21 กิจกรรมตานยาเสพติดของสภานักเรียน /
องคกรวิชาชีพ/องคการนักศึกษา
22. สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม
ตามหลักศาสนาทีต่ นเองนับถือ
23. บําเพ็ญประโยชนสาธารณะ/จิตอาสา
24. การใหความรูเรื่องยาเสพติด/การปองกันยาเสพติด
25. กิจกรรมฝกอาชีพ
26. สงเสริมทักษะการเรียนรู
27. กีฬาและนันทนาการ
28. อื่นๆ

………. คน
.......... กลุม
………. คน
………. คน

ชวงเวลาการจัดกิจกรรม
ระหวาง หลังเรียน
ปด
เรียน
ภาคเรียน




อื่นๆ






















































การสราง ...

การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษา
29. สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหแกนักเรียนชั้น ป. 1
30. สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหแกนักเรียนชั้น ป. 2
31. สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหแกนักเรียนชั้น ป. 3
32. สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหแกนักเรียนชั้น ป. 4
33. สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหแกนักเรียนชั้น ป. 5
34. สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหแกนักเรียนชั้น ป. 6
35. นักศึกษาวิชาทหารที่ทํากิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

............................ คน
............................ คน
............................ คน
............................ คน
............................ คน
............................ คน
 มี  ไมมี

36. สถานศึกษามีการใชสื่อนิทาน/ชุดการเลน เพื่อพัฒนา EF เด็กปฐมวัย  มี
 ไมมี
 สื่อนิทานอานอุนรัก
 ชุดการเลน
 อื่นๆ
จํานวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนาทักษะสมอง ............................................................... คน

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

