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 แผนการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  36 

ปีการศึกษา 255๗ 
 

สภาพปัจจุบัน 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีภารกิจหลักตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากร 
วัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ผลผลิต 

1.1 เพ่ือเฝ้าระวังนักเรียนไม่ให้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
1.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมยามว่างและการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
1.3 เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดแก่นักเรียน 

  1.4 เพ่ือให้โรงเรียนปลอดจากสารเสพติด  การทะเลาะวิวาท  ชู้สาว   สื่อลามกอนาจาร  
 

 2. ผลลัพธ์ 
โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและชุมชน 
 

ปัญหา 
๑. นักเรียนส่วนใหญ่เป็นวัยรุน่  อยากรู้  อยากลอง  ประกอบกับโรงเรียนเป็นระบบประจ า  
    ต้องดูแลนักเรียนตลอด ๒๔ ชั่วโมง  จึงก่อให้เกิดปัญหาการดูแลไม่ทั่วถึง 
๒. นักเรียนมีภูมิล าเนามาจาก ๘ จังหวัดภาคเหนือ  เมื่อได้เพ่ือนใหม่อาจถูกชักน าไปในทางที่ผิด 
๓. ระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง  นักเรียนรุ่นน้องอาจถูกรุ่นพ่ีชักน าให้เข้าสู่อบายมุขต่าง ๆ  
 

ความต้องการ 
๑. ให้โรงเรียนและชุมชนเป็นเขตปลอดสารเสพติด การพนัน  สื่อลามกอนาจารและการทะเลาะวิวาท 
๒. ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
๓. ครู   ผู้ปกครอง  ชุมชน  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในทุกด้าน 

 

แผนการด าเนินงาน 
 โรงเรียนได้ด าเนินงาน  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  การพนัน  สื่อลามกอนาจารและปัญหา
การทะเลาะวิวาทของเยาวชนในโรงเรียน  โดยการด าเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา  255๗ ดังนี้ 
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๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
๓. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. กิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๕. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
๖. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
๗. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๘. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 

 

กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 
จ าแนกเป็น 3 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน  มาตรการแก้ไข  มาตรการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู  ดังนี้ 
 

มาตรการที่  1 มาตรการป้องกัน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   

โดยการจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
 

กิจกรรมทางการศึกษา 
๑. ก าหนดเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในวิชาสุขศึกษาและสังคมศึกษา ตลอดจน

สอดแทรกในบทเรียนวิชาต่าง ๆ โดยการบูรณาการเข้ากับชีวิตประจ าวัน 
๒. จัดตั้งชมรมต่อต้านยาเสพติด  Tobenumber 1 
๓. จัดอาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องน้ า  มิให้เป็นจุดเสี่ยงในการลักลอบเสพสารเสพติดได้ 
 

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสาร  สร้างความตระหนักต่อปัญหาและ รู้จักปฏิบัติตนในการ

ป้องกันสารเสพติด  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. จัดป้ายนิเทศในชั้นเรียนและป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน 
๒. จัดกิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียน 
๓. กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
๔. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ( 26 มิถุนายน 255๗ ) 
๕. ประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติดตามป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

 

กิจกรรมทางเลือก 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งร่างกาย อารมณ์และสังคม ให้แก่ผู้เรียนโดยมี

กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ด้านสุขภาพอนามัย  ได้ก าหนดกิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 
- ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นดนตรี และกีฬา 
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- ตรวจสุขภาพนักเรียนตามโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
- ด าเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้านโภชนาการ  

๒. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ได้ก าหนดกิจกรรมดังนี้ 
 - อบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยพระภิกษุสงฆ์ 

- อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ าวันศุกร์และวันเสาร์โดยฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนจิตอาสา  
- กิจกรรมเข้าค่ายสภานักเรียน 
- กิจกรรมสร้างฝาย 
- กิจกรรมสืบชะตา ตานหาแม่ฟ้าหลวง 
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
- กิจกรรมท าบุญตักบาตรยารักษาโรค 
- กิจกรรมพรรพชาสามเณร 
- กิจกรรมบ าเพ็ญกุศลถวายองค์สังฆราช 
- กิจกรรมท าบุญอาคารสิรินธร 

๓. ด้านสังคม  ได้ก าหนดกิจกรรมดังนี้ 
- ค่ายณรงค์ตามระบอบประชาธิปไตย 
- ค่ายปรับพื้นฐานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
- กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ 
- กิจกรรมวันเกียรติยศ 
- กิจกรรม Tobenumberone 
- กิจกรรมหนุ่มเพชรสาวพลอย 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ 
- กิจกรรมพิธีถวายตัวข้าราชการ  
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันสวนสนาม 
- กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 
  

มาตรการที่  2 มาตรการแก้ไข 
เป็นมาตรการที่ใช้กับผู้เรียนที่เริ่มมีปัญหาการใช้สารเสพติด  โดยยังไม่ติดสารเสพติด  

วัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้สารเสพติด และพฤติกรรมอ่ืน ๆ โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
ด าเนินการตามประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เรื่อง มาตรการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา 255๗  
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๑. ห้ามนักเรียนเสพสารเสพติด  และน าสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในสถานศึกษา 
๒. จัดให้มีกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน 
๓. ให้ครูเวร  ครูประจ าชั้น  ครูประจ าวิชา  ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคน  มีหน้าที่สอดส่องดูแล

มิให้มีการเสพ  การน าสารเสพติดเข้ามาในสถานศึกษา  โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องด าเนินการและรายงาน
ผู้บริหารทุกครั้งเมื่อทราบ  และให้ถือเป็นความลับของทางราชการที่จะให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องล่วงรู้ได้ 

๔. ให้ครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการประกัน
ความปลอดภัยและโครงการโรงเรียนสีขาว 

๕. ให้มีคณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องและป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา  ในรูป
อาสาสมัคร 

๖. เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดมาปรึกษาหารือ  และหาแนวทางป้องกัน  
แก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน 

๗. ส่งต่อนักเรยีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดไปบ าบัดยังสถานบ าบัดของรัฐ 
๘. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปราบยาเสพติดให้โทษ 

- ป้องปราม  เข้มงวดในการตรวจค้นเพื่อป้องกัน  การลักลอบน าสารเสพติดเข้ามาใน 
                        สถานศึกษาและการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง 

- อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ด าเนินงานป้องกันสารเสพติด 
- การพัฒนาแนวทางและสร้างความเข้าใจนโยบายและการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือป้องกันและ 
  แก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา  
 

มาตรการที่  3 มาตรการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู 
เป็นมาตรการที่ใช้กับผู้เรียนที่ติดสารเสพติด  เพ่ือที่จะลดจ านวนผู้เสพสารเสพติดลง  

หรือลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนแก่สถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน โดยด าเนินการดังนี้ 
๑. ส ารวจข้อมูลนักเรียนแยกประเภทนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มที่ติดสารเสพติด   

กลุ่มทดลองแต่ไม่ติด  กลุ่มที่มีพฤติกรรมมีแนวโน้มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวสารเสพติด  และกลุ่มปกติ 
๒. สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาและ 

ผู้เกี่ยวข้องว่า  “ผู้ติดสารเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้องการบ าบัดรักษาที่ถูกต้องทั้งร่างกายและจิตใจ”               
และโดยธรรมชาติของผู้ติดสารเสพติด  จะมีพฤติกรรมเลิกแล้วกลับไปเสพใหม่อีกซ้ าหลายครั้ง                
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟ้ืนฟูจิตใจ  จึงต้องใช้เวลานานหลายครั้งเช่นกัน 

๓. ประสานกับครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่เก่ียวข้อง 
กับสารเสพติด 

๔. ส่งต่อบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  เพ่ือรับการบ าบัดรักษาท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน ปีการศึกษา 255๗ 
๒. มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
๓. จัดท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๔. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
๕. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเป็นระยะ ๆ และต่อเนื่อง 
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๖. นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
๗. สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
๘. รายงานผลกิจกรรม 
 

การประเมินผล 
 ประเมินผลจากความส าเร็จของโครงการโดยวิธีการสังเกต  สัมภาษณ์  สอบถาม  การรายงานผล
กิจกรรมและการประเมินผลกิจกรรม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนทุกคนได้รับความปลอดภัยจากสารเสพติด  การพนัน  สื่อลามกอนาจารและการทะเลาะ

วิวาท  และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๒. ผู้ปกครอง  ชุมชน  ให้การสนับสนุน  ร่วมมือ  ช่วยเหลือโรงเรียนและเห็นความส าคัญของการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
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รายละเอียดโดยสรุปของกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  255๗ 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

5 

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 
 
 
 
 
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

๑. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านร่างกายและ 
     จิตใจแก่นักเรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬาตามศักยภาพ  
    ของตนเอง 
 
๑. เพ่ือจัดท าแผนและก าหนดมาตรการการป้องกันและ 
    แก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒. เพ่ือร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนจัดกิจกรรมต้าน 
    ยาเสพติดในสถานศึกษา 
๓. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติดแก่นักเรียน   
    ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน 
 
๑. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังเด็กนักเรียนกับสารเสพติด 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมในเรื่องการแสดงออก 
    ในทางสร้างสรรค์ 
๓. เพ่ือเพ่ิมองคค์วามรู้เกี่ยวกับสารเสพติดแก่เด็กและ 
    เยาวชน 
๔. เพ่ือให้โรงเรียนปลอดสารเสพติด  การทะเลาะวิวาท   
    ชู้สาว  
 
๑. เพ่ือจัดบริการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ  
    แก่นักเรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
๓. เพ่ือให้ค าแนะน า ค าปรึกษา  การช่วยเหลือด้าน 
    การเรียน การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ แก่นักเรียน 
๔. เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่นักเรียน 
 
๑. เพ่ือการบริการทันทีเมื่อมีอาการเจ็บป่วย 

1) บริการด้านสุขภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
๒. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านร่างกายและ 
    จิตใจแก่นักเรียน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
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ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

6. 
 
 
 
 
 
 

 
7. 
 
 
 
 

 
8. 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
๒. เพ่ืออบรมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
๓. เพ่ืออบรมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีมารยาทที่ดีงาม   
    มีคุณธรรมจริยธรรม 
๔. เพ่ืออบรมและพัฒนาผู้เรียนได้มีค่านิยมที่ดีงาม  และ 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๕. เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 
๑. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการด ารงชีวิต  มีวินัยและ 
    อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ 
    ของตนเองและผู้อ่ืนตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย 
 
๑. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และ 
    นาฏศิลป์ตามศักยภาพของตนเอง 
 

 
สรุปแผนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์พะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ด าเนินการ ดังนี้ 
 

 ๑. มาตรการป้องกัน  
  - จัดกิจกรรมทางการศึกษา 
  - จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  - จัดกิจกรรมทางเลือก 
 

 ๒. มาตรการแก้ไข  
  - ด าเนินงานตามประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ประจ าปี ๒๕๕๗ 
 

 ๓. มาตรการบ าบัดฟื้นฟู 
  - ใช้กับผู้เรียนที่ติดสารเสพติด โดยส่งต่อบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
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ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
1.   ยุทธศาสตร์การควบคุมผู้ทีมี่โอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
            -  ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด 
    -  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 
2.   ยุทธศาสตร์การป้องกันผู้ทีมี่โอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   -  ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นดนตรี กีฬา 
   -  ส่งเสริมการจัดหาวัสดุดนตรี  กีฬา   
   -  จัดการแข่งขันดนตรี  กีฬาต้านยาเสพติด 
 
3.   ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

    - รณรงค ์เฝ้าระวังผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
    - ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
   -  อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
   -  ค่ายเยาวชนจิตอาสา 
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มาตรการด้านยาเสพติด 

แผนการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาสารเสพตดิ  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา 255๗  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                                         
 
 

 
 

มาตรการป้องกัน มาตรการแก้ไข 

มาตรการป้องกัน 

ใช้กับผู้เรียนท่ีติดสารเสพติด โดยส่งไปบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

 

- จัดกิจกรรมทางการศึกษา 
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
- จัดกิจกรรมทางเลือก  

- ด าเนินงานตามประกาศโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  
เรื่อง มาตรการป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจ าปี 25๕๗ 

 

 

  


