ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
เรื่อง นโยบายการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
แนวทางการดาเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ด้วยโรงเรียนอนุบาลบ่อทองจะทาการล้อมรั้วโรงเรียนเพื่อป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาใน
โรงเรียนอย่างครบวงจร โดยมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ เพื่อ
ไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ระบาดเข้ามาในโรงเรียน โรงเรียน
อนุบาลบ่อทองจึงขอกาหนดมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน
ดังต่อไปนี้
1. ให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสานึก ทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข
2. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดระบบการดาเนินงาน 5 มาตรการ ตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข คือ ป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ
3. โรงเรียนดาเนินการกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ โดย 4 ต้อง คือ โรงเรียนต้องมียุทธศาสตร์ มีแผนงาน มี
ระบบข้อมูล และมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่นักเรียนออกจากโรงเรียน
4. โรงเรียนอานวยการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
5. เสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่นด้วยการยกย่อง ชมเชย เสนอผลงานเพื่อขอรับมอบ
โล่ เกียรติบัตร และเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหน่วยงานต้นสังกัด
6. ดาเนินการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
และเสนอขอเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครูตามลาดับขั้น
แนวทางปฏิบัติ การดาเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะทางาน ดาเนินการ 5 มาตรการ ดังนี้
1.1 มาตรการที่ 1 ด้านการป้องกัน โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจ เสริมสร้าง
ความตระหนัก ปลูกจิตสานึก กิจกรรมหลัก โครงการโรงเรียนสีขาว และพลังสีขาวต้านยาเสพติด
1.2 มาตรการที่ 2 ด้านการค้นหา ดาเนินการคัดกรอง จาแนกนักเรียน 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า กิจกรรมหลัก คัดกรองนักเรียนรายบุคคล (SDQ) สุ่มตรวจ
ปัสสาวะ
1.3 มาตรการที่ 3 ด้านการรักษา จัดระบบการส่งต่อกลุ่มเสพ กลุ่มติด เข้ารับการบาบัดใน
ระบบสมัครใจ จิตสังคมบาบัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมหลัก คลินิกเสมารักษ์ และลูกเสือต้านยา
เสพติด

1.4 มาตรการที่ 4 ด้านการเฝ้าระวัง จัดให้มีนักเรียนแกนนา ครูแกนนา ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จัดระเบียบพื้นที่เสี่ยง กิจกรรมหลัก คลินิกเสมารักษ์ ตารวจประสานสถานศึกษา 1 ตารวจ
1 โรงเรียน
1.5 มาตรการที่ 5 บริหารจัดการ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน กาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ อานวยการ กากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปผล และรายงานต่อต้นสังกัด
2. โรงเรียนมอบหมายครูแกนนา นักเรียนแกนนา ตามโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข และกิจกรรมห้องเรียนสีขาว เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. โรงเรียนรายงานผลการคัดกรองนักเรียน สภาพการใช้สารเสพติด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง คือ ภาค
เรียนที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน และภาคเรียนที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน
เป้าหมาย การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
แผนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดและอบายมุข ในโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
1. เป้าหมายของแผน
1.1 เพื่อป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนทุกคน
1.2 โรงเรียนมีกระบวนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ปัญหายาเสพติด
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
2.2 โรงเรียนมีกระบวนการเสริมสร้าง กิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด
2.3 โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2.4 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด
การป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน
1. การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาเนินการสร้างเสริมทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติด ดังนี้
1.1 จัดให้มีวิทยากรสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด เช่น มีครูพระวิทยากรสอน
ศีลธรรมเพื่อการป้องกันยาเสพติด ครูตารวจ ครูทหาร ครูแกนนา หรือวิทยากรอื่น ๆ
1.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ เช่น กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารีต้านยาเสพติด ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น กลุ่มเพื่อนที่ปรึกษา สภา
นักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กีฬา นันทนาการกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบท
2. การจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ได้แก่
2.1 มีวิทยากรเข้าสอนและอบรมให้ความรู้
2.2 กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

2.3 จัดกิจกรรมตารวจประสาน 1 โรงเรียน 1 ตารวจ
2.4 มีการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองจาแนกกลุ่มนักเรียน
2.5 จัดค่ายอาสาสมัคร จิตอาสาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
2.6 จัดค่ายคุณธรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสพ
2.7 จัดทาคลินิกเสมารักษ์ (จิตสังคมบาบัด) ในโรงเรียน
2.8 ติดต่อประสานงานหน่วยงานรอบสถานศึกษาเพื่อจัดทาเครือข่ายป้องกัน เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
2.9 ส่งต่อผู้เสพ ผู้ติดบาบัดรักษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.10 กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารีต้านยาเสพติด
2.11 กิจกรรมสภานักเรียนต้านยาเสพติด
2.12 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กีฬาภายใน กีฬากลุ่ม วิ่งมินิมาราธอน
2.13 กิจกรรมลานดนตรีต้านยาเสพติด และกิจกรรมพลังสีขาวต้านยาเสพติด
2.14 กิจกรรมเวทีศิลปะ สร้างสรรค์สิ่งดี หลีกหนียาเสพติด
2.15 กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2.16 กิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที และกิจกรรมสร้างสมาธิก่อนเรียน
2.17 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
2.18 กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2.19 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
2.20 กิจกรรมแนะแนว
2.21 กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนยากจน
2.22 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียนและชุมชน
2.23 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยม
2.18 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
2.19 สารวจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียน และปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียน
2.20 ประชุมหารือเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.21 กิจกรรมอบรมเรื่องสารเสพติดนักเรียนแกนนาต่อต้านยาเสพติดจากหน่วยงานรอบ
สถานศึกษา
2.22 กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด เพื่อป้องกัน ค้นหา รักษา
และเฝ้าระวังยาเสพติดจากหน่วยงานต้นสังกัดรอบสถานศึกษา
2.23 มีกลุ่มเพื่อนที่ปรึกษาเพื่อน

การป้องกันการติดสารเสพติดในโรงเรียน
1. กลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยใช้สารเสพติด เป็นการดาเนินการป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มนักเรียนที่ไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในระยะยาว โดยมีมาตรการดาเนินการต่าง ๆ เช่น
1.1 การให้ความรู้ หรือผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไว้ในวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 การจัดนิทรรศการ การจัดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
1.3 การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและรอบสถานศึกษา
1.4 การฝึกทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิเสธยาเสพติด
1.5 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเตือนเพื่อน กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
2. กลุ่มนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้ หรือเริ่มทดลองใช้สารเสพติดบางชนิด แต่ยังไม่ถึงขั้นเสพ
ติด การดาเนินงานในกลุ่มนี้จะดาเนินการเร่งด่วน ก่อนที่นักเรียนจะใช้สารเสพติดที่รุนแรงขึ้น ซึ่งการหยุด
พฤติกรรมดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน ดังนี้
2.1 จัดให้มีมุมบริการให้คาปรึกษา แนะแนว หรือปัญหาต่าง ๆ แก่นักเรียนที่มีปัญหา
2.2 ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเพื่อปรับพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม
2.3 จัดค่ายกิจกรรมในโรงเรียนโดยมีครูที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
2.4 ประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
2.5 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดที่รุนแรงขึ้น
3. กลุ่มนักเรียนที่ติดยาเสพติด กลุ่มนี้จะประสานให้ผู้ปกครองส่งตัวเข้ารับการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพ โดยทาความเข้าใจทั้งกับตัวผู้ปกครองและตัวเด็กเอง ให้เข้ารับการบาบัดรักษาด้วยความสมัครใจ
ซึ่งเมื่อรักษาหายแล้ว เด็กสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
4. กลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติด สาหรับกลุ่มนี้จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการ
ดาเนินการสืบเสาะ ปราบปราม ก่อนที่การแพร่ระบาดจะขยายตัวมากขึ้น หากเป็นนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสพ
และค้าด้วย จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบาบัดรักษาและดาเนินการไปตามกฎหมาย
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ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

