
  



ค ำน ำ 
  คู่มือแนวทางการด าเนินงานความปลอดภยัในสถานศึกษา ของศูนยค์วามปลอดภยัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี (ศป.สพป.กบ.) เล่มน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหโ้รงเรียนในสังกดั ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน
ดา้นความปลอดภยัในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายใหน้กัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการปกป้อง คุม้ครอง 
ดูแล ช่วยเหลือ เยยีวยา มีความมัน่คงและปลอดภยั ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายความปลอดภยัของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในคู่มือการด าเนินงานเล่มน้ี ประกอบดว้ย ความส าคญัและ
วตัถุประสงคข์องความปลอดภยัสถานศึกษา องคค์วามรู้ดา้นความปลอดภยั การเสริมสร้างความปลอดภยั การ
ติดต่อส่ือสาร และการก ากบั ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาปลอดภยั 
  ศูนยค์วามปลอดภยัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี (ศป.สพป.กบ.) หวงัเป็น

อยา่งยิง่วา่ คู่มือเล่นน้ีจะอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานใหก้บัโรงเรียนในสังกดัและผูป้ฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านท่ีไดร่้วมกนัจดัท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานความปลอดภยัในสถานศึกษาเล่ม

น้ีจนส าเร็จลุล่วง 

 

ศูนยค์วามปลอดภยัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี (ศป.สพป.กบ.) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 
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บทน ำ 
 

  ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับเด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน ส่วนหนึ่งไดร้ับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของโลก ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลยี สง่ผลกระทบตอ่วิถีการด ารงชีวิต

และความปลอดภัยของเด็กและเยาวไทยในหลายรูปแบบ ท าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและทวีความ

รุนแรงมากยิ่งขึน้เกือบทกุดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นทศันคติและพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน มีคา่นิยมแบบบริโภคอย่าง

ฟุ่ มเฟือย การห่างเหินจากศาสนา การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพส่ือลามกอนาจาร ติดเกม รวมทัง้

การจมน า้เสียชีวิต และการประสบอุบัติเหตุจากการเดินทาง อุบัติเหตุจากความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ ความ

ประมาทของบุคคลในครอบครวั ผูใ้กลช้ิด ชุมชน ภัยพิบตัิจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบตัิใหม่  ฯลฯ และอีก

ปัญหาท่ีเพิ่มความรุนแรงและหนักมากจนน่าวิตก คือ การแพร่ระบาดของส่ือท่ีไม่เหมาะสมหรือส่ือลามก

อนาจาร เน่ืองจากส่ือเทคโนลยีท่ีทนัสมยัสามารถเขา้ถึงไดง้่าย จนท าใหเ้ด็กและเยาวชนไทยซึ่งขาดภูมิคุม้กัน

ในการบริโภคส่ือ มีการลอกเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม การถกูล่อลวง การละเมิดทางเพศ และน าไปสู่

ปัญหาตา่ง ๆ อีกมากมาย การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเกิดจากสาเหตแุละปัจจยัตา่ง ๆ ทัง้สภาวะ

รา่งกาย สภาพครอบครวั สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนปัจจยัอ่ืน ๆ ในลกัษณะท่ีเป็นวงจร  รวมถึงสภาพปัญหาทาง

เพศของเด็กวยัเรียนและวยัรุ่นมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ ไดแ้ก่ การมีเพศสมัพนัธก์่อนวยัอนัควร และปราศจากการ

ป้องกัน ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพเกิดการติดเชือ้โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์และโรคเอดส ์ส่งผลต่อการ

ตัง้ครรภใ์นวัยเรียนและการตัง้ครรภไ์ม่พึงประสงคซ์ึ่งยังไม่มีความพรอ้มท่ีตอ้งดูแลตนเองและบุตร ตอ้งหา

ทางออกดว้ยการท าแทง้ ก่อใหเ้กิดปัญหาตา่ง ๆ ตามมา อาทิ เสียอนาคตท่ีดีในชีวิตทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 

ปัญหาครอบครวัแตกแยก ปัญหาเดก็ถกูปลอ่ยปละ ละเลย ทอดทิง้ ก าพรา้ ซึ่งเดก็เหลา่นีมี้ความเปราะบางทาง

สภาพจิตและกลายเป็นปัญหาเรือ้รงัของสงัคมจนทกุวนันี ้

  ดังนั้น การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานส าหรับเด็ก จึงมีความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยข์องประเทศ และเน่ืองจากเด็กตอ้งใชชี้วิตอยู่ในโรงเรียนประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวนั โรงเรียนจึงมีส่วน

ส าคญัในการจดัการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาบุคคลใหเ้กิดความเจริญงอกงามในดา้น

ความรู ้สติปัญญา การควบคุมอารมณ ์และการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต และประสบการณ์             

ตา่ง ๆ ท่ีเด็กไดร้บัในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อจิตใจ ความสนใจ และอดุมคติในชีวิตการเรียนต่อไปจนถึงชีวิตการ

ท างาน การอยูร่ว่มกนักบับคุคลอ่ืนในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ และท าคณุประโยชนใ์หก้บัประเทศชาตไิดอ้ย่าง

เตม็ก าลงัความสามารถ  

  จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ดงันั้น 

สถานศกึษาทกุแห่งจ าเป็นจะตอ้งมีระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเขม้แข็ง มีแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัระบบการ
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จดัการความปลอดภยัในสถานศกึษาท่ีชดัเจน สามารถน าไปปฏิบตัไิดจ้รงิ ปอ้งกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กับ

ผูเ้รียน การจดัระบบความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อคณุภาพการเรียนรู้

ของผูเ้รียน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะประสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงใดขึน้อยู่กับความสุขในการ

เรียนรู ้และการมีชีวิตท่ีไดร้บัการปกป้องคุม้ครองใหมี้ความปลอดภัยมีความรูส้ึกอบอุ่น มั่นใจทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา  

  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา                  

ขัน้พืน้ฐานใหเ้ป็น “การศึกษาขัน้พืน้ฐานวิถีใหม่ วิถีคณุภาพ” มุ่งเนน้ความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริม

โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น

พฒันาระบบและกลไกในการดแูลความปลอดภยัใหแ้ก่ผูเ้รียน ครูและบคุลากรทางการศกึษา และสถานศึกษา 

จากภยัพิบตัแิละภยัคกุคามทกุรูปแบบ รวมถึงการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การมีสขุภาวะท่ีดี สามารถปรบัตวั

ตอ่โรคอบุตัิใหม่และอบุตัิซ  า้ ส่งเสริมความปลอดภยัสรา้งความมั่นใจใหส้งัคม เพ่ือคุม้ครองความปลอดภัยแก่

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหก้ารป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือหรือ

เยียวยา และแกไ้ขปัญหามีความเป็นเอกภาพ มีข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นระบบ สามารถแกไ้ขปัญหาและบริหาร

จัดการความเส่ียงได้อย่างยั่ งยืนด้วยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และ

ปราบปราม ใหเ้กิดความปลอดภัยใหม้ากท่ีสุด และไม่ใหเ้กิดเหตกุารณน์ัน้ซ  า้อีก เพ่ือสรา้งความมั่นใจ และ

ความเช่ือมั่นใหแ้ก่นกัเรียน ครูและบคุลากรทางการศกึษา ผูป้กครอง และประชาชนทั่วไป ในการท่ีจะไดเ้รียนรู้

อย่างมีคณุภาพ และเกิดความปลอดภยัอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะความปลอดภยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ

โดยตรงตอ่คณุภาพและการเรียนรูข้องผูเ้รียน  
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แนวนโยบายและการวางแผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
1. แนวนโยบายและการวางแผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

  การศึกษา มีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีบทบาท

โดยตรงตอ่การพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หมี้คณุภาพเหมาะสมและมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกับความตอ้งการใน

การใชก้ าลงัของประเทศ การศกึษาจึงหมายถึง ความเจริญงอกงาม เพราะการศกึษาเป็นกระบวนการพฒันา

บคุคลใหมี้ความเจรญิงอกงามทกุดา้น คือ สตปัิญญา อารมณ ์และสงัคม  

  การสรา้งความปลอดภัยใหแ้ก่เด็กนักเรียนเป็นสิ่งส าคญั เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ี

ส่งผลกระทบโดยตรงตอ่คณุภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะประสบผลส าเร็จ

หรือไมเ่พียงใดขึน้อยูก่บัความสขุและการมีชีวิตท่ีปลอดภยัทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา สามารถปรบัตวั

ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม รูจ้กัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท่ี์ส่งผลกระทบ

ตอ่ตนเองและผูอ่ื้น รูจ้กัปอ้งกนัตนเองในสภาวะคบัขนั และจดัการกบัชีวิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้จงึเป็น

ภารกิจท่ีสถานศกึษาจะตอ้งมีแนวนโยบายรกัษาความปลอดภยั 

2. วัตถุประสงค ์

  1.  เพ่ือสรา้งความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 4 กลุ่มภัย  ดังนี ้               

ภยัท่ีเกิดจากการใชค้วามรุนแรงของมนษุย ์ภยัท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุภยัท่ีเกิดจากการถกูละเมิดสิทธ์ิ ภยัท่ีเกิดจาก

ผลกระทบทางสขุภาวะทางกายและจิตใจ  โดยการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่ผูร้บัผิดชอบ และผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง

กบัการรกัษาความปลอดภยัของสถานศกึษา 

  2.  เพ่ือให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 4 กลุ่มภัย ดังนี ้               

ภยัท่ีเกิดจากการใชค้วามรุนแรงของมนษุย ์ภยัท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุภยัท่ีเกิดจากการถกูละเมิดสิทธ์ิ ภยัท่ีเกิดจาก

ผลกระทบทางสขุภาวะทางกายและจิตใจ  โดยอาศยัแนวคิดเชิงสรา้งสรรคภ์ายใตห้ลกัการกระจายอ านาจ การ

มีสว่นรว่ม และยดึประโยชนส์งูสดุของนกัเรียนเป็นส าคญั 

  3.  เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งระบบการรกัษาความปลอดภัยของสถานศึกษาใหมี้ความพรอ้ม 

สามารถปอ้งกนั และแกไ้ขสถานการณปั์ญหาของนกัเรียน ทัง้4 กลุ่มภยั ดงันี ้ภยัท่ีเกิดจากการใชค้วามรุนแรง

ของมนษุย ์ภยัท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุภยัท่ีเกิดจากการถกูละเมิดสิทธ์ิ ภยัท่ีเกิดจากผลกระทบทางสขุภาวะทางกาย

และจิตใจ  ท่ีจะเกิดขึน้กบันกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  4.  เพ่ือใหน้กัเรียนทกุคนไดร้บัการปกปอ้ง และคุม้ครองความปลอดภยั ทัง้ดา้นรา่งกาย และ

จิตใจ โดยนกัเรียนจะไดร้บัการดแูลอยา่งใกลช้ิด และสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีความสขุ 

  5.  สถานศกึษาไดด้  าเนินการตามมาตรการความปลอดภยัสถานศกึษารว่มกบัภาคีเครือข่าย 

และทีมสหวิชาชีพ 
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3. เป้าหมาย 

  3.1 นกัเรียนทกุคนในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ไดร้บั

การคุม้ครองดแูลความปลอดภยัทกุมิตทิัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ 

  3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมี

แนวทางในการปอ้งกนัและรกัษาความปลอดภยันกัเรียน 

  3.3 ภาคีเครือขา่ย และทีมสหวิชาชีพ  มีสว่นรว่มในการดแูลความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียน 

4. ยุทธศาสตร ์
 4.1 ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

  4.1.1 จดัระบบรกัษาความปลอดภัยใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษาตามนโยบาย

ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  4.1.2 ก าหนดใหมี้ผูร้บัผิดชอบในการประสานงานภาคีเครือข่าย และทีมสหวิชาชีพ  มีส่วน

รว่มในการดแูลความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียน 

  4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้

เขม้แข็งมีประสิทธิภาพ 

  4.1.4 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนใน

สถานศกึษาเพ่ือพฒันา ปรบัปรุง และสรา้งขวญัก าลงัใจ 

 4.2 ระดับสถานศึกษา 

  4.2.1 จัดระบบความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู 

ผูป้กครอง ภาคีเครือขา่ย และทีมสหวิชาชีพ   อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  4.2.2 ก าหนดมาตรการ ความปลอดภยัและแผนเผชิญเหตขุองสถานศกึษา 

  4.2.3 ส่งเสริม และสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง และชุมชนไดด้แูล

ความปลอดภยัของนกัเรียน 

  4.2.3 มีการก ากบั ตดิตาม ประเมินผล และรายงาน 
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การวางแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา 

  การก าหนดแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยของสถานศึกษา มีโครงสรา้งการ

บรหิารการจดัการความปลอดภยัสถานศกึษา ท่ีชดัเจนในการปฏิบตัิโดยเนน้การมีสว่นรว่มระหว่างนกัเรียน ครู 

ผูป้กครอง และภาคีเครือขา่ย โดยรว่มกนัวางแผนปอ้งกนั แกไ้ข ควบคมุ ตดิตาม ประเมินผล และรายงาน 

 
โครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ในการจัดท าแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้พิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคัญตาม

ขอบข่ายความปลอดภัย 4 กลุ่มภัย ดงันี ้ภัยท่ีเกิดจากการใชค้วามรุนแรงของมนุษย ์ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ         

ภยัท่ีเกิดจากการถกูละเมิดสิทธ์ิ ภยัท่ีเกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ  และมาตรการความ

ปลอดภยัสถานศกึษา ใชห้ลกั  3 ป คือ การปอ้งกนั การปลกูฝัง การปราบปราม 
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ผูอ้  านวยการสถานศกึษา 

เครือข่ายภาครฐั 

ภาคเอกชน  

ภาคประชาชน และ

ผูป้กครอง 

 

คณะกรรมการสถานศกึษา           

ขัน้พืน้ฐาน 

รองผูอ้  านวยการสถานศกึษา/ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย 

คณะท างานระดบัสถานศกึษา 

ครูประจ าชัน้ ครูฝ่ายปกครอง ครูแนะแนว สภานกัเรียน 



  สาระส าคัญของแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา 

  ในการจดัท าแผนจ าเป็นตอ้งมีมาตรการตามขอบข่ายความปลอดภยัทัง้ 4 กลุ่มภยั ดงันี ้ภยัท่ี

เกิดจากการใชค้วามรุนแรงของมนุษย ์ภัยท่ีเกิดจากอุบตัิเหต ุ ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธ์ิ ภัยท่ีเกิดจาก

ผลกระทบทางสขุภาวะทางกายและจิตใจ  และใชห้ลกั 3 ป คือ การปอ้งกนั การปลกูฝัง การปราบปราม  

กิจกรรมใหส้อดคลอ้งและครอบคลมุกบัเจตนารมณข์องพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงศกึษาธิการว่าดว้ยความประพฤติของนกัเรียนและนกัศกึษา 

พ.ศ. 2548 พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546  

  การก าหนดแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา มีข้ันตอน ดังนี ้

  ขัน้ตอนท่ี 1 กาประเมินสภาพความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและจดัล าดบัความเส่ียง 

  ขัน้ตอนท่ี 2 การจดัท าแผนด าเนินการความปลอดภยั 

  ขัน้ตอนท่ี 3 การด าเนินการตามมาตรการ 

  ขัน้ตอนท่ี 4 การด าเนินการตามขอบขา่ยความปลอดภยั 

  ขัน้ตอนท่ี 5 การก ากบั ตดิตาม และประเมินผล 
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แนวทำงกำรปฏิบัติขอบข่ำยควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 4 กลุ่มภัย 

1. ภัยทีเ่กดิจำกกำรใช้ควำมรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 

ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

    1.1 การล่วงละเมิดทางเพศ 1. ส ารวจนกัเรียนกลุ่มเส่ียง 
ตรวจสอบประวติันกัเรียนโดย
ใชก้ระบวนการระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
2. ส ารวจพื้นท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียงเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดการล่วงละเมิด
ระหวา่งครูกบันกัเรียน นกัเรียน
กบันกัเรียน และจากบุคคลอ่ืน 
3. เฝ้าระวงั สังเกตพฤติกรรม
นกัเรียน 
4. พฒันาพื้นท่ีเส่ียงใหป้ลอดภยั 
5. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน 
6.จดัระบบส่ือสารเพื่อรับส่ง
ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมนกัเรียน
ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 

1. ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ และ
ความตระหนกัแก่ครู เด็ก
นกัเรียน ผูป้กครอง ในการ
ป้องกนัหาทางออกเม่ือตอ้ง
เผชิญกบัเหตุการณ์การ                     
ล่วงละเมิด  
2. สถานศึกษาสอนเร่ือง
เพศศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เป็นหลกั โดยเฉพาะการดูแล
ป้องกนัตนเองใหป้ลอดภยัจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
3. จดักิจกรรมการพฒันาทกัษะ
ชีวติทกัษะการปฏิเสธ และการ
เอาตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ 

1. ใชก้ระบวนการระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน และแต่งตั้ง
คณะท างานใหค้วามช่วยเหลือ
เร่งด่วนท่ีสามารถช่วยเหลือได้
ทนัเหตุการณ์ 
2.จดัสถานท่ีภายในสถานศึกษา
ใหเ้หมาะสม มีการสอดส่อง
ดูแลอยูเ่สมอ 
3. ประสาน ภาคีเครือข่าย 
ทีมสหวชิาชีพ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อการส่งต่อ 
ช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 
4. ช่องทางการประชาสัมพนัธ์
ในการขอความช่วยเหลือ 
 

1. สถานพยาบาล 
2. นกัจิตวทิยา 
3. ส านกังานพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์
4. ศูนยช่์วยเหลือสังคม (OSCC) 
โทร. 1300 
5. สถานีต ารวจ 
6. สพป.กระบ่ี  
7.องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน   
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

     1.2 การทะเลาะววิาท 1. จดัท าระเบียบในการประพฤติ
ปฏิบติัตนในสถานศึกษา 
ก าหนดโทษและมาตรการท่ี
เขม้แขง็ต่อผูก้ระท าผิดรุนแรง 
2. ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจ
ในการปฏิบติัตนตามระเบียบ 
3. เฝ้าระวงั สังเกตพฤติกรรมทั้ง
ในระดบัชั้นเรียน สถานศึกษา 
และชุมชน 
4. ครู บุคลากรในโรงเรียนทุก
คน คณะกรรมการนกัเรียน ดูแล
รักษาความปลอดภยัแก่นกัเรียน
ทุกอาคาร บริเวณจุดอบั จุดเส่ียง 
หากมีส่ิงบอกเหตุวา่จะเกิดความ
รุนแรงใหเ้ร่งรีบด าเนินการแจง้
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อแกปั้ญหาทนัที 
4. มีเครือข่ายเฝ้าระวงั  
 
 

1. ส่งเสริมครูใหเ้ป็นแบบอยา่ง 
และสามารถแกไ้ขความรุนแรง
ท่ีเกิดข้ึน 
2. . ครูจดัการเรียนการสอนโดย
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
สร้างความตระหนกัในคุณค่า
แห่งตน การมุ่งอนาคตและ
ความส าเร็จ  
3. จดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ใหน้กัเรียนเห็นคุณค่า ศกัยภาพ
ของตวัเอง 
4. จดัเวทีกิจกรรมใหน้กัเรียนได้
แสดงออกตามความสามารถ
อยา่งเหมาะสม 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงบัเหตุ 
2. จดัใหมี้นกัเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา
ส าหรับนกัเรียนท่ีอยูร่ะหวา่งปรับ
พฤติกรรมคอยช่วยเหลือแนะน า 
3.ประสานภาคีเครือข่าย ทีมสหวชิาชีพ 
เพื่อมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 
4.  ด าเนินการตามระเบียบขอ้ตกลง โดย
เนน้การไกล่เกล่ีย ประนีประนอม ตาม
มาตรการจากเบาไปหาหนกั 
 

1. สถานพยาบาล 
2. นกัจิตวทิยา 
3.  ศูนยช่์วยเหลือสังคม 
(OSCC) โทร. 1300 
4. สถานีต ารวจ 
5. ศูนยฉุ์กเฉิน โทร.1669 
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

      1.3 การกลัน่แกลง้รังแก 
 

1. จดัท าระเบียบขอ้ตกลง
ร่วมกนัทั้งในระดบัชั้นเรียน 
และสถานศึกษา  
2. ส ารวจนกัเรียนกลุ่มเส่ียงทั้ง
กลุ่มผูก้ระท าและผูถู้กกระท า 
3.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน 
4. จดัระบบการส่ือสารเพื่อ
ติดตามพฤติกรรมนกัเรียน 
5. การเฝ้าระวงัช่องทางการ
ส่ือสารท่ีท าใหเ้กิดการกลัน่
แกลง้รังแก 
 

1. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ือง
การกลัน่แกลง้รังแกและทกัษะ
ชีวติ และการอยูร่่วมกนัใน
สังคม 
2. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
โทษของการกระท าความผดิ
ทางกฎหมาย 
3. การท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์
ส่งเสริมความรักความสามคัคี 
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

1. ใชร้ะบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในการเฝ้าระวงั/แต่งตั้ง
คณะท างาน 
2. มีครูท่ีปรึกษา แนะแนว เพื่อนท่ี
ปรึกษา คดักรองใหค้  าปรึกษากบั
นกัเรียนและช่วยเหลือในการ
แกปั้ญหา 
3. การเฝ้าระวงัช่องทางการส่ือสารท่ี
ท าใหเ้กิดการกลัน่แกลง้รังแก 
4.ด าเนินการตามระเบียบขอ้ตกลง 
โดยเนน้การไกล่เกล่ีย 
ประนีประนอม ตามมาตรการจาก
เบาไปหาหนกัหรือส่งต่อหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
5. ติดตามดูแลการใหค้วาม
ช่วยเหลือ เยีย่มเยอืน ใหก้ าลงั
ผูถู้กกระท า และสร้างความเขา้ใจ
กบัผูก้ระท า 

1. สถานพยาบาล 
2. นกัจิตวทิยาเด็กและวยัรุ่น 
3. ส านกังานพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์
4. ศูนยช่์วยเหลือสังคม (OSCC) 
โทร. 1300 
5. สถานีต ารวจ 
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

      1.4 การชุมนุมประทว้งและการ
จราจล 
 
 

1. ส ารวจนกัเรียนกลุ่มเส่ียง 
2. เฝ้าระวงั สังเกตพฤติกรรม
นกัเรียน และพฒันาพื้นท่ีเส่ียงให้
ปลอดภยั 
3. มีระบบการส่ือสารเพื่อรับส่ง
ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมนกัเรียนทั้ง
ในสถานศึกษาและชุมชน 
4. มีประกาศ ขอ้ตกลง ระเบียบ
กฎเกณฑก์ารปฏิบติัตวัทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
5. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทั้งใน
สถานศึกษาและในชุมชน 
 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระเบียบ กฎหมาย สิทธิ
และหนา้ท่ีพลเมือง 
2. สร้างองคค์วามรู้ความเขา้ใจ
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากผล
การกระท า 
3. จดักิจกรรมท่ีสร้างความ
ตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การสร้างความรักความ
สามคัคี ปรองดอง การบ าเพญ็
ประโยชน์ การสร้างจิตอาสาให้
เกิดข้ึนภายในสถานศึกษา ใน
ชุมชน สังคม อยา่งสม ่าเสมอ 
4. การสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้ง 
ร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชนใน
โอกาสท่ีเหมาะสม 
5. จดัเวทีให้นกัเรียนได้
แสดงออกตามความสามารถ
อยา่งเหมาะสม 

1. ตั้งคณะท างานเพื่อสอดส่อง
ดูแลความเรียบร้อย และระงบั
เหตุทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  
2. ประสานเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมเพื่อแกปั้ญหา 
3. ด าเนินการตามระเบียบ 
กฎหมาย โดยเนน้การไกล่เกล่ีย
ประนีประนอมตามมาตรการ
จากเบาไปหาหนกั  

1. สถานีต ารวจ 
2. ศูนยช่์วยเหลือสังคม (OSCC) 
โทร. 1300 
3. ศูนยฉุ์กเฉิน โทร. 1669 
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

    1.5 การก่อวนิาศกรรม 
     

1. ส ารวจนกัเรียนกลุ่มเส่ียง 
2. เฝ้าระวงั สังเกตพฤติกรรม
นกัเรียน 
3.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทั้งใน
สถานศึกษาและในชุมชน 
4. จดัระบบการส่ือสารเพื่อรับส่ง
ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมนกัเรียนทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน 
 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการก่อ
วนิาศกรรม 
2.จดักิจกรรมสร้างทศันคติท่ี
ถูกตอ้งร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน
ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
3.จดัเวทีให้นกัเรียนไดแ้สดงออก
ตามความสามารถอยา่งเหมาะสม 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงบั
เหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
2.ประสานเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมเพื่อร่วมแกปั้ญหา 
3.ด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมาย โดยเนน้การไกล่เกล่ีย
ประนีประนอม ตามมาตรการ
จากเบาไปหาหนกั 

1. สถานีต ารวจ 
2. ศูนยช่์วยเหลือสังคม (OSCC) 
โทร. 1300 
3. ศูนยฉุ์กเฉิน โทร. 1669 
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

1.6 การระเบิด 
 

1.ส ารวจนกัเรียนกลุ่มเส่ียง 
2.ส ารวจขอ้มูลแหล่งท่ีมาของวตัถุ
ประกอบระเบิด 
3. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน 
4. จดัระบบติดต่อส่ือสารเพื่อ
ติดตามพฤติกรรมนกัเรียน 
5. มีมาตรการในการด าเนินการ ลด 
ละ เลิก การใชส้ารเคมีและวตัถุ
อนัตราย 
6. ส ารวจแหล่งท่ีมาของวตัถุ
ประกอบระเบิด 
7. จดัสถานท่ีในการจดัเก็บสารเคมี
และวตัถุอนัตรายใหมิ้ดชิด 
 

1.สร้างความรู้ความเขา้ใจถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชร้ะเบิด 
2.จดักิจกรรมสร้างทศันคติท่ี
ถูกตอ้งร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน
ในโอกาสท่ีเหมะสม 
3. จดัเวทีให้นกัเรียนได้
แสดงออกตามความสามารถ
อยา่งเหมาะสม 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงบั
เหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
2.ประสานเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมเพื่อร่วมแกปั้ญหา 
3.ด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมาย โดยเนน้การไกล่เกล่ีย
ประนีประนอม ตามมาตรการ
จากเบาไปหาหนกั 

1. สถานีต ารวจ 
2. ศูนยช่์วยเหลือสังคม (OSCC) 
โทร. 1300 
3. ศูนยฉุ์กเฉิน โทร. 1669 
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

    1.7 สารเคมีและวตัถุอนัตราย 
 

1. มีมาตรการในการด าเนินการ ลด 
ละ เลิก การใชส้ารเคมีและวตัถุ
อนัตราย 
2. จดัสถานท่ีในการจดัเก็บสารเคมี
และวตัถุอนัตรายใหมิ้ดชิด 
3. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัการใช้
สารเคมีและวตัถุอนัตรายทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน 
 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้
สารเคมีและวตัถุอนัตราย 
2. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานท่ีจริงในพื้นท่ี 
 

1. ติดต่อประสานงานเครือข่าย
การมีส่วนร่วมเพื่อร่วมแกปั้ญหา 
2. ด าเนินการตามมาตรการและ
ขอ้ตกลงท่ีก าหนดร่วมกนั  

1. สถานีต ารวจ 
2. ศูนยช่์วยเหลือสังคม (OSCC) 
โทร. 1300 
3. ศูนยฉุ์กเฉิน โทร. 1669 
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

      1.8 การล่อลวง ลกัพาตวั 
 

1. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2. จดัระบบการติดต่อส่ือสาร
เพื่อรับส่งพฤติกรรมนกัเรียน              
ผูใ้กลชิ้ด และบุคคลภายนอก 
3.จดัท า  เผยแพร่ขอ้มูล                   
ช่องทางการขอความช่วยเหลือ
ใหน้กัเรียนและชุมชนรับทราบ 
 

1. การจดักิจกรรมส่งเสริมความ
ตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 
2. การจดักิจกรรมส่งเสริม 
พฒันาทกัษะชีวติ  การรู้จกั
ปฏิเสธ และการเอาตวัรอดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานใหค้วาม
ช่วยเหลือเร่งด่วนท่ีสามารถให้
ความช่วยเหลือไดท้นัเหตุการณ์ 
2. ประสานหน่วยงาน บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งใหค้วามช่วยเหลือ
อยา่งเร่งด่วน 
3. ประสานภาคีเครือข่ายดา้น
กฎหมายเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ 
และแกปั้ญหา 
 
 

1. สถานีต ารวจ 
2. ผูน้ าชุมชน 
3. ศูนยช่์วยเหลือสังคม (OSCC) 
โทร. 1300 
4. ส านกังานพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 
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2. ภัยทีเ่กดิจำกอุบัติเหตุ  (Accident) 

ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

   2.1 ภยัธรรมชาติ/ภยัพิบติั 
 

1. ส ารวจ ศึกษาขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน
จากภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
พื้นท่ี 
2. ศึกษาแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัของแต่ละ
พื้นท่ี 
3. ส ารวจ ตรวจสอบ จดัเตรียม
อุปกรณ์ป้องกนัภยัต่าง ๆ  เช่น 
ถงัดบัเพลิงใหมี้ความพร้อม          
ใชง้าน 
4. ซกัซอ้มการเผชิญเหตุภยัพิบติั
ต่าง ๆ  
5. มีผูดู้แลเม่ือนกัเรียนคนแรก
มาถึงโรงเรียนและเม่ือนกัเรียน
คนสุดทา้ยออกจากโรงเรียน 
 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจถึง
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภยัพิบติัต่าง ๆ  
2. จดักิจกรรมฝึกทกัษะการ
เผชิญเหตุจากภยัพิบติัต่าง ๆ 
3. จดักิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.แต่งตั้งคณะท างานใหค้วาม
ช่วยเหลือเร่งด่วนท่ีสามารถให้
ความช่วยเหลือไดท้นัเหตุการณ์  
2. ประสานความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เร่งด่วน 
3. ใหค้วามช่วยเหลือหลงัจาก
ไดรั้บภยัพิบติัในการใหค้วาม
ช่วยเหลือ เยยีวยา และฟ้ืนฟู
จิตใจ 
4. จดัเตรียมพื้นท่ีท่ีปลอดภยั
ส าหรับการเคล่ือนยา้ยนกัเรียน
เม่ือเกิดภยัพิบติั 

1. ส านกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ในพื้นท่ี 
2. ศูนยฉุ์กเฉิน โทร. 1669  
3. สถานพยาบาล 
4. ศูนยเ์ตือนภยั โทร. 1860 
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

   2.2 ภยัจากอาคารเรียน ส่ิงก่อสร้าง 
 

1. ส ารวจสภาพอาคารเรียน 
อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้าง
ต่าง ๆ มีความปลอดภยั  
2. ส ารวจจุดลบัตาคน มุมอบั 
หรือจุดเส่ียงทั้งในอาคารเรียน
และบริเวณภายในโรงเรียน  
เช่น ห้องน ้า ห้องเก็บของ ฯลฯ 
3. ติดป้ายสัญลกัษณ์ใหเ้ห็นวา่
เป็นพื้นท่ีปลอดภยั หรือเป็น
พื้นท่ีไม่แขง็แรงและมี                     
ความเส่ียง 
4. ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียน
หลีกเล่ียงการเขา้พื้นท่ีเส่ียงอยา่ง
ต่อเน่ือง 
5. ด าเนินการปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารท่ีช ารุด หรือร้ือ
ถอนโดยเร็ว 
 
 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจถึง
หลกัการสร้างความปลอดภยัใน
การด าเนินชีวติ 
2. ฝึกทกัษะการสังเกตและ
หลีกเล่ียงพื้นท่ีเส่ียง 
3. จดักิจกรรมฝึกทกัษะการเอา
ตวัรอด ฝึกซอ้มการเผชิญเหตุ
เม่ือประสบภยัจากอาคารเรียน 
และส่ิงก่อสร้าง 

1. แต่งตั้งคณะท างานดูแลความ
เรียบร้อยอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้างใหมี้
ความปลอดภยัอยูเ่สมอ 
2. จดัระบบการส่ือสารช่องทาง
ต่าง ๆ ท่ีรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 
3.  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
และด าเนินการช่วยเหลือและ
แกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
ส ารวจจุดเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 
น ามาวเิคราะห์วางแผน
ด าเนินการแกไ้ขอยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง  

1. ส านกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัในพื้นท่ี 
2. ศูนยฉุ์กเฉิน โทร. 1669 
3. สถานีต ารวจพื้นท่ีเกิดเหตุ 
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

    2.3 ภยัจากยานพาหนะ 
 

1. จดัท าขอ้มูลยานพาหนะ               
รถรับส่งของโรงเรียน รถรับส่ง
นอกโรงเรียน นกัเรียนทีน า
รถจกัรยานยนต ์หรือจกัรยานมา
โรงเรียน กรณีผูป้กครองมารับ-
ส่ง กรณีนกัเรียนเดินเทา้ไปกลบั 
2. จดัระบบสัญจร/สัญลกัษณ์ใน
สถานศึกษาส าหรับยานพาหนะ
ประเภทต่าง ๆ และส าหรับการ
เดินเทา้ 
3. มีแผนใหค้วามช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัจากยานพาหนะ 
4. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เพื่อการช่วยเหลือ 
5. ส่งเสริมการท าประกนัภยั 
ประกนัอุบติัเหตุ 

 

1. จดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ือง
การใชร้ถใชถ้นนและ
เคร่ืองหมายจราจร 
2. จดักิจกรรมฝึกทกัษะการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้เม่ือประสบภยั
จากยานพาหนะ 
3. จดักิจกรรมสร้างจิตส านึกใน

การปฏิบติัตามกฎจราจร 

1. แต่งตั้งคณะท างานใหค้วาม
ช่วยเหลือเร่งด่วน  
2. การติดต่อส่ือสารเครือข่าย
การมีส่วนร่วม ให้ความ
ช่วยเหลือไดอ้ยา่งเร่งด่วนทนั
เหตุการณ์ แกปั้ญหา เยยีวยา 
และฟ้ืนฟูจิตใจ  
3. ดูแลติดตามอาการนกัเรียน
และติดตามเร่ืองการประกนัภยั 
4. แจง้ความลงบนัทึกประจ าวนั
ต่อเจา้พนกังานไวเ้ป็นหลกัฐาน
ในการเรียกร้องสินไหมทดแทน 
5. ประสานงานต ารวจจราจรใน
พื้นท่ีช่วยปฏิบติังานช่วงเชา้และ
หลงัเลิกเรียน และดูแลความ
ปลอดภยัเส้นทางท่ีนกัเรียนใช้
เดินทาง 

1. ศูนยฉุ์กเฉิน โทร.1669 
2. สถานีต ารวจ 
3. ผูน้ าชุมชน 
4. สถานพยาบาล 
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

     2.4 ภยัจากการจดักิจกรรม 
 

1. ส ารวจและประเมินความ
เส่ียงของสถานท่ี อุปกรณ์ 
ลกัษณะของกิจกรรม                
ท่ีจดั 
2. การจดักิจกรรมควรค านึงถึง
คุณลกัษณะเฉพาะของนกัเรียน 
3. มีแนวทาง การด าเนินงาน
และยดึถือปฏิบติัตามระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 
4. แจง้เตือนจุดเส่ียง และติดป้าย 
หรือลอ้มร้ัว 
 
 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจใน
การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ อยา่ง
ปลอดภยั และการเลือกกิจกรรม
ท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง 
2. ฝึกทกัษะปฏิบติัเก่ียวกบัการ
เอาตวัรอดเม่ือประสบเหตุต่าง ๆ   
3. ฝึกทกัษะการใหค้วาม
ช่วยเหลือเม่ือประสบภยัจากการ
ปฏิบติักิจกรรม 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานใหค้วาม
ช่วยเหลือเร่งด่วนท่ีสามารถให้
ความช่วยเหลือไดท้นัเหตุการณ์ 
2. การประสานงานเครือข่าย
การมีส่วนร่วมท่ีสามารถให้
ความช่วยเหลือไดท้นัเหตุการณ์ 
3. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับ
การช่วยชีวติ และการป้องกนั
ตามความเหมาะสมของการจดั
กิจกรรมนั้น ๆ 
4. การส่งต่อเพื่อการช่วยเหลือท่ี
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

1. สถานพยาบาล 
2. ศูนยฉุ์กเฉิน โทร.1669 
3. ผูน้ าชุมชน 
4. เจา้ของสถานท่ีจดักิจกรรม 
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

   2.5 ภยัจากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
 

1. ส ารวจขอ้มูลเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ จดัแยกส่วนท่ีช ารุด 
และใชง้านได ้มีท่ีเก็บเป็นระบบ 
และปลอดภยั  
2. จดัท าคู่มือการใชเ้คร่ืองมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
3. ด าเนินการซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
อยูเ่สมอ 
4. จดัท าป้าย/ สัญลกัษณ์แจง้
เตือนภยัจากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
 

1. จดักิจกรรมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจ หลกัการใชเ้คร่ืองมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ใหป้ลอดภยั หรือ
สอดแทรกในการเรียนการสอน 
2. ฝึกทกัษะการใช ้บ ารุงรักษา 
การจดัเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
3. จดักิจกรรมสร้างจิตส านึกให้
เห็นคุณค่าของเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานใหค้วาม
ช่วยเหลือเร่งด่วน ท่ีสามารถให้
ความช่วยเหลือไดท้นัเหตุการณ์ 
2. การประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือใหค้วามช่วยเหลืออยา่ง
เร่งด่วน ทนัเหตุการณ์ 
3.ด าเนินการส่งต่อเพื่อการ
ช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. สถานพยาบาล 
2. ศูนยฉุ์กเฉิน โทร.1669 
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3. ภัยทีเ่กดิจำกกำรถูกละเมิดสิทธ์ิ (Right) 

ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

      3.1 การถูกปล่อยปละ ละเลย 
ทอดทิ้ง 
 

1. ครูรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
โดยโดยใชร้ะบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
2. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน 
3. สร้างช่องทางการส่ือสารขอ
ความช่วยเหลือ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียนและ
ชุมชน 

1. ส่งเสริมพฒันานกัเรียนดา้น
ความสามารถตามความถนดั 
ความสนใจ และความตอ้งการ
ของนกัเรียนตลอดจน
คุณลกัษณะท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
ใหน้กัเรียนมีคุณภาพ 
2. จดักิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 
3. จดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติ
อยา่งรอบดา้น 
4. ฝึกทกัษะการปฏิเสธ การเอา
ตวัรอด และการขอความ
ช่วยเหลือ 
 

1.แต่งตั้งคณะท างานใหค้วาม
ช่วยเหลือเร่งด่วน 
2. ประสานความร่วมมือกบัภาคี
เครือข่าย ทีมสหวชิาชีพในการ
ร่วมมือแกปั้ญหา 
3. เยีย่มบา้นนกัเรียน สอบถาม
บุคคลแวดลอ้ม เพื่อนบา้น ญาติ
พี่นอ้งของนกัเรียน ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี 
4. ใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้ใน
การด ารงชีวติ เพื่อปรึกษาวาง
แผนการช่วยเหลือ สงเคราะห์
คุม้ครองสวสัดิภาพนกัเรียน 
 

1. ส านกังานพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์
2. สถานพยาบาล 
3. นกัจิตวทิยาเด็กและวยัรุ่น 
4. สถานีต ารวจ 
5. ศูนยช่์วยเหลือสังคม OSCC 
โทร.1300 
6. ผูน้ าชุมชน 
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

     3.2 การคุกคามทางเพศ 
 

1. ส ารวจนกัเรียนกลุ่มเส่ียง               
เฝ้าระวงั สังเกตพฤติกรรม
นกัเรียนโดยใชร้ะบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
2. ส ารวจพื้นท่ีเป็นจุดเส่ียง และ
พฒันาพื้นท่ีเส่ียงใหป้ลอดภยั 
3. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัป้อง
ปรามนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค ์และสถานท่ี
เส่ียง โดยเฉพาะหอ้งเรียน 
หอ้งน ้า 
4. จดัช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล
ดา้นพฤติกรรมนกัเรียนท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

1. จดักิจกรรมใหค้วามรู้แก่ครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
2. บูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้(ขอ้ 1.1) 
3. ส่งเสริมสร้างความตระหนกั
ใหเ้ห็นคุณค่าในตวัเอง 
4. ฝึกทกัษะการปฏิเสธ การเอา
ตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ 

1. แต่งตั้งคณะท างานใหค้วาม
ช่วยเหลือเร่งด่วน ท่ีสามารถให้
ความช่วยเหลือไดท้นัเหตุการณ์ 
2. จดับริการใหค้  าปรึกษา 
สอบถามขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหา เชิญ
นกัจิตวทิยา นกัสังคมสงเคราะห์
พูดคุยปรับสภาพจิตใจ 
3. ประสานภาคีเครือข่าย ทีมสห
วชิาชีพใหค้วามช่วยเหลือ และ
แกปั้ญหา 
4. สร้างขวญัก าลงัใจโดยการ
ติดตามเยีย่มเยอืนอยา่ง
สม ่าเสมอ  

1. สถานพยาบาล 
2. สถานีต ารวจ 
3. ส านกังานพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์
4. นกัจิตวทิยา 
5. ส านกังานอยัการคดีเด็ก
เยาวชน และครอบครัว 
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    3.3 การไม่ไดรั้บความเป็นธรรม
จากสังคม 
 

1. ส ารวจนกัเรียนรายบุคคล 
2. วเิคราะห์สภาพปัญหาความ
ตอ้งการ ความขาดแคลนของ
นกัเรียนรายบุคคล 
3. จดัท าแผนให้ความช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสม 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
การมีส่วนร่วมเพื่อประสาน
ความช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจถึง
สิทธิ หนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบต่อสังคม 
2. จดักิจกรรมการสร้างจิตส านึก
ในความเสมอภาค 
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั 
3.ใหค้  าปรึกษานกัเรียน                  
กลุ่มเส่ียง 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานใหค้วาม
ช่วยเหลือเร่งด่วนท่ีสามารถให้
ความช่วยเหลือไดท้นัเหตุการณ์ 
2. ประสานภาคีเครือข่าย ทีม 
สหวชิาชีพใหค้วามช่วยเหลือ 
และแกปั้ญหา 
3. ติดตาม เยีย่มเยอืน ใหก้ าลงัใจ
อยา่งสม ่าเสมอ 
4. จดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
ร้องทุกข ์(ตูแ้ดงเสมารักษ)์ 
 

1. ผูน้ าชุมชน 
2. ส านกังานพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์
3. สถานพยาบาล 
4. สถานีต ารวจ 
5. นกัจิตวทิยา 
6. ส านกังานอยัการคดีเด็ก
เยาวชน และครอบครัว 
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4. ภัยทีเ่กดิจำกผลกระทบทำงสุขภำวะทำงกำยและจิตใจ (Unhealthiness) 

ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

     4.1 ภาวะจิตเวช 
 

1. ส ารวจคดักรองนกัเรียน            
กลุ่มเส่ียง 
2. ใชเ้คร่ืองมือประเมิน วดั
สุขภาพจิตของนกัเรียนอยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง หรือ
ตามความเหมาะสม 
3. ส่งเสริมครูท่ีปรึกษาใหเ้ป็น
ครูแนะแนว และนกัจิตวทิยา
ประจ าชั้นเรียน 
4. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน 

1. จดักิจกรรมทกัษะชีวติใน
สถานศึกษา 
2. จดักิจกรรมส่งเสริมการ
ตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าตนเอง
และผูอ่ื้น 
3. จดัเวทีให้นกัเรียนได้
แสดงออกตามความสามารถ
อยา่งเหมาะสม 

1. แต่งตั้งคณะท างานใหค้วาม
ช่วยเหลือ 
1. ส่งเสริมพฒันานกัเรียนโดย
ใชร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
3.ประสานภาคีเครือข่าย ทีม        
สหวชิาชีพเพื่อช่วยเหลือ ส่งต่อ 
4. ด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมาย โดยเนน้การไกล่เกล่ีย
ประนีประนอม ตามมาตรการ
จากเบาไปหาหนกั 

1. สถานพยาบาล 
2. โรงพยาบาลจิตเวชในพื้นท่ี 
3. ศูนยฉุ์กเฉินโทร  1669 
4. ส านกังานสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์
5. นกัจิตวทิยาประจ าเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

     4.2 ติดเกม           
 
 

1. ส ารวจนกัเรียนกลุ่มเส่ียง  
2. ส ารวจแหล่งใหบ้ริการ             
ร้านเกม  
3.ก าหนดขอ้ตกลงเพื่อปฏิบติั
ร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนกบั
นกัเรียน  และโรงเรียนกบั                
ร้านเกม 
4. สร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวงั
ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
5. สร้างมาตรการการรับรู้
หลากหลายช่องทาง เพื่อรับส่ง
ขอ้มูลพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการติดเกม 
2. จดักิจกรรมส่งเสริมการคิด
วเิคราะห์ และการใชเ้วลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ 
3. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ี
สนองต่อความสนใจของ
นกัเรียนอยา่งหลากหลาย 
4. จดัเวทีให้นกัเรียนไดแ้สดง
ความสามารถอยา่งเหมาะสม 

1. แต่งตั้งคณะท างานสอดส่อง
ดูแล และระงบัเหตุทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน 
2. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงั และ
ส่งต่อเพื่อร่วมแกปั้ญหา 
3. ก าหนดโทษตามขอ้ตกลง 
4. จดักิจกรรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรม  เยีย่มเยือนให้
ก าลงัใจ 
 
 

1. จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 
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ขอบข่ำยควำมปลอดภัย  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 3 ป หน่วยงำน แหล่งช่วยเหลือ 
 กำรป้องกนั กำรปลูกฝัง กำรปรำบปรำม 

    4.3 ยาเสพติด 
 

1.คดักรองนกัเรียนออกเป็น              
4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มปกติ                     
กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ กลุ่มคา้ และ
วเิคราะห์นกัเรียนรายบุคคล 
2. ก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัใน
สถานศึกษา 
 3. มีเครือข่ายเฝ้าระวงัในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
4. สร้างมาตรการการรับรู้
หลากหลายช่องทาง เพื่อรับส่ง
ขอ้มูลพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 

1. จดักิจกรรมสร้างภูมิคุม้กนัให้
รู้ถึงโทษ ภยัและผลกระทบของ
ยาเสพติด  
2. จดักิจกรรมการแสดงออก
ตามความสามารถท่ีถูกตอ้ง เช่น 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ          
เป็นตน้ 
3. จดัอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. ด าเนินการตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 
5. จดัตั้งชมรมศูนยเ์พื่อนใจ
วยัรุ่น TO BE NUMBER ONE 
และเพื่อนช่วยเพื่อน 

1. แต่งตั้งคณะท างานสอดส่อง
ดูแล และระงบัเหตุทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน 
2. จดัตั้งคลินิกเสมารักษ ์                  
(จิตสังคมบ าบดั) 
3. จดักิจกรรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
3. เยีย่มเยอืนใหก้ าลงัใจ 
4. ประสานภาคีเครือข่าย                      
ทีม สหวชิาชีพเพื่อช่วยเหลือ                     
ส่งต่อ 
5. ด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมาย โดยเนน้การไกล่เกล่ีย
ประนีประนอม ตามมาตรการ
จากเบาไปหาหนกั 
 

1. สถานีต ารวจ 
2. สถานพยาบาล 
3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4. ปปส. 
5. ศาลคดีเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 
6. ศูนยช่์วยเหลือสังคม OSCC 
โทร. 1300 
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   4.4 โรคระบาดในมนุษย ์ 
  

1. จดัท าแผนการป้องกนัโรคระบาด
ในมนุษยต์ามมาตรการควบคุมโรค 
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
2. ส ารวจขอ้มูลดา้นสุขภาพของ
นกัเรียนรายบุคคลและบุคคลใกลชิ้ด 
3. เตรียมการจดัการเรียนการสอน
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคอุบติัใหม่อุบติัซ ้ า 
4. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัใน
สถานศึกษาและชุมชน 
5. บริการวสัดุ อุปกรณ์ในการ
ป้องกนัโรคระบาด 
6. จดัระบบติดต่อส่ือสารเพื่อติดตาม
ขอ้มูลดา้นสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 
7. สถานศึกษามีการจดัการ
สุขาภิบาลสุขอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มใหถู้กสุขลกัษณะ 
 
 

1. จดักิจกรรม/การจดัการเรียน
การสอนในการสร้างความรู้
ความปลอดภยัเก่ียวกบัโรค
ระบาดในมนุษย ์เพื่อปฏิบติัตน
ใหเ้กิดปลอดภยัจากโรคระบาด 
2. ฝึกทกัษะการปฏิบติัตน ตน 
เพื่อความปลอดภยัจากโรค
ระบาด 
3. จดักิจกรรมสร้างจิตส านึกให้
มีความรับผดิชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 

1. ตั้งคณะท างานเพื่อระงบัเหตุ
ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
2. สถานศึกษาด าเนินการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
ตามคู่มือและแผนเผชิญเหตุ 
3.ด าเนินการตามมาตรการ
ควบคุมโรคท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด   
4. ประสานภาคีเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม ช่วยเหลือท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. สถานพยาบาล 
2. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   4.5 ภยัไซเบอร์  1. ส ารวจขอ้มูลการใชง้าน
ระบบไซเบอร์ของนกัเรียน
รายบุคคล 
2.ก าหนดขอ้ตกลงเพื่อปฏิบติั
ร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนกบั
นกัเรียน   
3. สร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวงั
ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
4. สร้างมาตรการการรับรู้
หลากหลายช่องทาง เพื่อรับส่ง
ขอ้มูลพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองพระราชบญัญติัคอมฯ และ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชง้าน
ระบบไซเบอร์ 
2. จดักิจกรรมรู้เท่าทนัส่ือ และ
คิดวเิคราะห์ภยัท่ีเกิดจากโลก
ออนไลน์  
3. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ี
สนองต่อความสนใจของ
นกัเรียนอยา่งหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงบั
เหตุทั้งในสถานศึกษาและ
ชุมชน 
2. ประสานภาคีเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมเพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึน 
3. ด าเนินการตามระเบียบ
ขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้ 

1. กองก ากบัการ 1 กองบงัคบั
การสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
2. สถานีต ารวจ 
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 4.6   การพนนั   
 
 

1. ส ารวจนกัเรียนกลุ่มเส่ียง 
2. ส ารวจแหล่งใหบ้ริการ            
แหล่งการพนนั 
3.ก าหนดขอ้ตกลงเพื่อปฏิบติั
ร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนกบั
นกัเรียน  
4. สร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวงั
ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
5. สร้างมาตรการการรับรู้
หลากหลายช่องทาง เพื่อรับส่ง
ขอ้มูลพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ                       
การพนนั 
2. จดักิจกรรมส่งเสริมการคิด
วเิคราะห์ และการใชเ้วลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ 
3. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ี
สนองต่อความสนใจของ
นกัเรียนอยา่งหลากหลาย 
4. จดัเวทีให้นกัเรียนไดแ้สดง
ความสามารถอยา่งเหมาะสม 

1. แต่งตั้งคณะท างานสอดส่อง
ดูแล และระงบัเหตุทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน 
2. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงั และ
ส่งต่อเพื่อร่วมแกปั้ญหา 
3. ก าหนดโทษตามขอ้ตกลง 
4. จดักิจกรรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรม เยีย่มเยือนใหก้ าลงัใจ 
 
 

1. จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 
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    4.7 มลภาวะเป็นพิษ 
 

1. ส ารวจขอ้มูลพื้นท่ีท่ีเกิด
มลภาวะเป็นพิษในสถานศึกษา
และชุมชน เช่น มลพิษทางน ้า 
มลพิษทางอากาศ มลพิษ             
ทางเสียง 
2. ก าหนดขอ้ตกลงและสร้าง
ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหา 
3. จดัท าป้ายสัญลกัษณ์พื้นท่ี
มลภาวะเป็นพิษ 
 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจถึง
สาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดจาก
มลภาวะเป็นพิษ 
2.จดักิจกรรมส่งเสริมการ
แกปั้ญหาและลดมลภาวะ                    
เป็นพิษ 
3. การสร้างจิตส านึกในการ               
ลดมลภาวะร่วมกบัชุมชน 

1.ตั้งคณะท างานเพื่อระงบัเหตุ
ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
2. ประสานความร่วมมือกบัภาคี
เครือข่ายเพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา 
3. ด าเนินการตามขอ้ตกลงท่ี
ก าหนดไวร่้วมกนั  

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. ส านกังานสาธารณสุข 
3. อุตสาหกรรมจงัหวดั 
4. ส านกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
5. ผูน้ าชุมชน 
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   4.8 โรคระบาดในสัตว ์
 

1. ส ารวจขอ้มูลสัตวเ์ล้ียงของ
นกัเรียน/จดัท าแผนการป้องกนั
โรคระบาดในสัตวต์าม
มาตรการควบคุมโรค 
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
2. ส ารวจขอ้มูลดา้นสุขภาพของ
นกัเรียนรายบุคคลและบุคคล
ใกลชิ้ด 
3. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัใน
สถานศึกษาและชุมชน 
4. บริการวสัดุ อุปกรณ์ในการ
ป้องกนัโรคระบาด 
5. จดัระบบติดต่อส่ือสารเพื่อ
ติดตามขอ้มูลดา้นสุขภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 
6. สถานศึกษามีการจดัการ
สุขาภิบาลสุขอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มใหถู้กสุขลกัษณะ 
 

1. จดักิจกรรม/การจดัการเรียน
การสอนในการสร้างความรู้
ความปลอดภยัเก่ียวกบัโรค
ระบาดในสัตวเ์พื่อปฏิบติัตนให้
เกิดปลอดภยัจากโรคระบาด 
2. ฝึกทกัษะการปฏิบติัตน ตน 
เพื่อความปลอดภยัจากโรค
ระบาด 
3. จดักิจกรรมสร้างจิตส านึกให้
มีความรับผดิชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 

1. ตั้งคณะท างานเพื่อระงบัเหตุ
ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
2. สถานศึกษาด าเนินการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
ตามคู่มือและแผนเผชิญเหตุ 
3.ด าเนินการตามมาตรการ
ควบคุมโรคท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด   
4. ประสานภาคีเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม ช่วยเหลือท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. สถานพยาบาล 
2. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4. ส านกังานปศุสัตวใ์นทอ้งท่ี 
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  4.9 ภาวะทุพโภชนาการ 
 

1. ส ารวจกลุ่มนกัเรียนท่ีมีภาวะ
ทุพโภชนาการ 
2. เสริมสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งโรงเรียน ครอบครัว 
ชุมชน  และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
3. จดัท าฐานขอ้มูลเพื่อ
ตรวจสอบพฒันาการและ
ความกา้วหนา้ในการลดภาวะ
ทุพโภชนาการ 
4. จดัหาอุปกรณ์กีฬาใหเ้พียงพอ 
5. การดูแลอาหารกลางวนั 
อาหารเสริม และอาหารวา่งท่ี 
ถูกตามหลกัโภชนาการ 
 

1. จดักิจกรรมใหค้วามรู้
ทางดา้นโภชนาการ 
2. จดัแหล่งเรียนรู้ เก่ียวกบั
โภชนาการ การบริโภคอาหารท่ี
ถูกสุขลกัษณะ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการปลูกพืช เล้ียง
สัตว ์ผลิตอาหารท่ีมีคุณค่าใน
สถานศึกษา 
4. จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เสริมสร้างสุขนิสัยและวธีิการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
โภชนาการสถานศึกษา เพื่อ
ก ากบั ติดตาม ดูแลการควบคุม
คุณภาพอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
สถานศึกษา 
2. จดัใหมี้ชมรมคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในสถานศึกษา               
(อย.นอ้ย) เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและสารปนเป้ือนใน
อาหาร และประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสาร 
3. จดัระบบมาตรฐานสุขาภิบาล
โรงอาหาร อาคารโรงเรียน 
อาคารประกอบ 
4. มีภาคีเครือข่ายร่วมขบัเคล่ือน
ในการดูแลช่วยเหลืออยา่ง
เหมาะสม 

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ/
จงัหวดั 
3. สถานพยาบาลในพื้นท่ี 
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รูปแบบของแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา 

  สถานศกึษาสามารถน าแนวทางและมาตรการความปลอดภยัของสถานศกึษาไปก าหนดเป็น

แผนความปลอดภัยของสถานศึกษาไดต้ามความเหมาะสมกับสถานศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม สภาพทาง

ภมูิศาสตร ์และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยอาจก าหนดรูปแบบขอบข่ายความปลอดภยั 4 กลุม่ภยั และ หลกั 

3 ป ดงันี ้

  1. การป้องกัน หมายถึง การด าเนินการเพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหา อปุสรรค หรือความไมป่ลอดภยั

ตอ่นกัเรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษา โดยการสรา้งมาตรการป้องกันจากปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้ใน

และนอกสถานศกึษา ดงันี ้

การป้องกัน แนวทางปฏิบัติ ตัวชีวั้ด 
1. ก าหนดพืน้ท่ีความปลอดภยั 1 .  ป ร ะ ชุ ม ชี ้ แ จ ง  ว า ง แ ผ น ก า ร

ด าเนินงานด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษาร่วมกับบุคลากร ภาคี
เครือข่าย และหน่วยงาน องคก์ร ผู้มี
สว่นเก่ียวขอ้ง 
2. ก าหนดพืน้ท่ีควบคมุความปลอดภยั
รวมถึงป้ายสัญลักษณ์ และอุปกรณ์
ควบคมุความปลอดภยัสว่นบคุคล 
3. จดัท าปา้ยสญัลกัษณแ์สดงความ
เส่ียงในพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียง 
4. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
ความปลอดภยัของสถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึ กษ าทุ ก แห่ ง มี ก า ร
ก าหนดพืน้ท่ีการควบคุมความ
ปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ ์และ
อุปกรณค์วบคมุความปลอดภัย
สว่นบคุคล 
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การป้องกัน แนวทางปฏิบัติ ตัวชีวั้ด 
2. จดัท าแผนความปลอดภัยของ
สถานศกึษา 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภยัสถานศกึษา โดยการมีส่วน
ร่วมจากภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง 
2. เสนอแผนความปลอดภัยของ
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3. ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน
และผูร้บัผิดชอบ 
4. ก าหนดนโยบายความปลอดภัย
ของสถานศกึษา 
5. เผยแพร่ ประชาสัมพนัธน์โยบาย
และแผนความปลอดภยั 

สถานศกึษาทกุแห่งมีแผนความ
ป ล อ ด ภั ย ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี
ครอบคลมุทกุมิต ิ

3. การจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศของสถานศกึษา 

1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
หอ้งน า้ หอ้งพิเศษ และหอ้งอ่ืน ๆ ให้
มีความปลอดภยั 
2. จัดท าแหล่งเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง
ความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ี
หลากหลาย 

ส ถ า น ศึ ก ษ า ทุ ก แ ห่ ง จั ด
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ
ท่ีมีความปลอดภัยต่อนักเรียน 
ครู และบคุลากรทางการศกึษา 
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การป้องกัน แนวทางปฏิบัติ ตัวชีวั้ด 
4. การจดัโครงสรา้งบริหารจดัการ
ความปลอดภยัสถานศกึษา 

1. ส ารวจและประเมินสภาพความ
เ ส่ี ย ง ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
สถานศกึษา 
2. สถานศึกษาจัดท าโครงสร้าง
การบริหารจดัการความปลอดภยั
สถานศกึษา 
3. ก าหนดบทบาทหน้าท่ี ภาระ
งานของคณะกรรมการ 
4. จดัท าปฏิทินการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการความปลอดภัย
สถานศกึษา 
5.  ประสานความร่วมมือของ
คณะกรรมการ ภาคีเครือขา่ย และ
หนว่ยงานตน้สงักดั 

สถานศึกษาทุกแห่งจัด ระบบ
โครงสร้างในการบริหารจัดการ
ความปลอดภยัสถานศกึษา 

5.การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ความปลอดภยัสถานศกึษา 

1 .  แ ต่ ง ตั้ ง คณะท า ง า น เ พ่ื อ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศความ
ปลอดภยัของสถานศกึษา 
2. จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 
3 .  เ ก็ บ ร วบร วมข้อมู ล อ ย่ า ง
ครบถว้นรอบดา้น 
4 .  วิ เ คราะห์ข้อมูล  จัดระบบ
หมวดหมูส่ารสนเทศ 
5.  จัดท ารายงานระบบข้อมูล
สารสนเทศและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบขอ้มูล
ส า ร ส น เ ท ศค ว ามปล อ ดภั ย
สถานศกึษา 
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การป้องกัน แนวทางปฏิบัติ ตัวชีวั้ด 
6. การสร้างการมีส่วนร่วมของ
สถานศกึษาและภาคีเครือขา่ย 

1. ประสานความร่วมมือในการสรา้ง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในพืน้ท่ีและ
ภาคสว่นตา่ง ๆ 
2 .  มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น เ พ่ื อ
เสรมิสรา้งความปลอดภยัสถานศกึษา
รว่มกนั 
3. มีกิจกรรมการด าเนินงานในการ
เสรมิสรา้งความปลอดภยัสถานศกึษา 
4. มีการประเมินผลรว่มกนั 
5. มีการเผยแพร ่ประชาสมัพนัธค์วาม
รว่มมือ 
6. มีการยกย่อง ชมเชยเครือข่ายภาคี
ความรว่มมือ  

สถานศึกษาทุกแห่งมีเครือข่าย
ความร่วมมือความปลอดภัย 
อยา่งนอ้ย 1 เครือขา่ย 

7.  การจัดระบบช่องทางการ
ส่ื อ ส า ร ด้า นคว ามปล อดภั ย
สถานศกึษา 

1. แตง่ตัง้คณะท างานดา้นการส่ือสาร
ประชาสมัพนัธอ์งคก์ร 
2 .  ก า หนด รู ปแบบกา ร ส่ื อ ส า ร
ประชาสัมพันธ์ ท่ีครอบคลุมทั้ง  3 
ชอ่งทาง ประกอบดว้ย 
  2.1 ON Ground ไดแ้ก่ การจดัป้าย
นิ ท ร ร ศ ก า ร  จั ด ท า เ อ ก ส า ร
ประชาสัมพันธ์  การจัด กิจกร รม
รณรงคใ์นวนัส าคญัตา่ง ๆ 
  2.2 On Line ได้แก่  การเผยแพร่
ประชาสมัพนัธท์างส่ือสงัคมออนไลน์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Facebook, 
Line เป็นตน้ 
  2.3 On Air ไดแ้ก่                        
การประชาสมัพนัธผ์า่นระบบเสียง
ตามสายทัง้ในสถานศกึษาและชมุชน 
  

สถานศกึษาทุกแห่งมีช่องทางการ
ส่ือสารอยา่งนอ้ย 3 ชอ่งทาง 
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การป้องกัน แนวทางปฏิบัติ ตัวชีวั้ด 
 3. ปรับรูปแบบระบบช่องทางการ

ส่ือสารด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกับบริบท
และสภาพการณข์องสถานศกึษา 

 

8. การจดัระบบคดักรองและดูแล
ชว่ยเหลือนกัเรียน 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการระบบดูแล
ชว่ยเหลือนกัเรียนระดบัสถานศกึษา 
2. คดักรองนกัเรียนแยกเป็น 3 กลุ่ม
ไดช้ัดเจน ประกอบดว้ย กลุ่มปกติ 
กลุม่เส่ียง และกลุม่มีปัญหา 
3. เก็บขอ้มลูนกัเรียนรายบคุคลดว้ย
เครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสม 
เช่น การเย่ียมบ้านนักเรียน การ
สอบถาม การสมัภาษณ ์เป็นตน้ 
4.  จัดกิจกรรมส าหรับเด็กกลุ่ม                
ตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันี ้
 - กลุ่มปกติ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถตามปกต ิ
 - กลุ่มเส่ียง จัดกิจกรรมป้องกัน
ปัญหา 
 -  ก ลุ่ ม มี ปัญ ห า  จั ด กิ จ ก ร ร ม
แกปั้ญหาและระบบสง่ตอ่ 
5. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน
ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 
 

สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบดูแล
ชว่ยเหลือนกัเรียน 
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การป้องกัน แนวทางปฏิบัติ ตัวชีวั้ด 
9. การประเมินนกัเรียนรายบุคคล 
ด้ า น ร่ า ง ก า ย  จิ ต ใ จ  สั ง ค ม 
สติปัญญา และความต้องการ
ชว่ยเหลือ 
 

1. มอบหมายใหค้รูประจ าชัน้ ครูท่ี
ปรึกษา มีหน้าท่ีในการประเมิน
นกัเรียนรายบคุคล 
2. จดัท าเครื่องมือวดัและประเมิน
นักเรียนรายบุคคลท่ีครอบคลุม 
ทกุดา้น 
3.  ค รูประจ าชั้น  ค รู ท่ีปรึกษา 
ด า เนิ นการประ เมิ นนัก เ รี ยน
รายบคุคล 
4. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
รายงานผลการประเมินนักเรียน
รายบคุคล 

นักเรียนทุกคนไดร้ับการประเมิน
อยา่งรอบดา้น 

      

  2. การปลูกฝัง หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ จิตส านึก 

และเจตคติท่ีดี และการสรา้งเสริมประสบการณเ์พ่ือใหเ้กิดทักษะในการป้องกันภัยใหแ้ก่นักเรียน ครู และ

บคุลากรทางการศกึษา ดงันี ้

การปลูกฝัง แนวทางปฏิบัติ ตัวชีวั้ด 
1 . ก า รส ร้า ง จิ ตส านึ ก  ค ว าม
ตระหนกั การรบัรู ้และความเขา้ใจ
ดา้นความปลอดภัยใหก้ับตนเอง
และผูอ่ื้น 

1 .  ส า ร ว จ ข้ อ มู ล ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภยัสถานศกึษา 
2. จดัล าดบัความรุนแรง เร่งด่วน
ของความปลอดภยัสถานศกึษา 
3 .  ป รับป รุ งพัฒนาหลักสูต ร
สถานศึกษาโดยเพิ่มเนือ้หาด้าน
ความปลอดภัยสถานศึกษา ท่ี
สอดคลอ้งกบัความรุนแรงเรง่ดว่น 
4. จัดท าคู่มือ แนวทางว่าด้วย
ความปลอดภยัในสถานศกึษา 
 

สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตร
ความปลอดภยัสถานศกึษา 
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การปลูกฝัง แนวทางปฏิบัติ ตัวชีวั้ด 
 5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

ความปลอดภัยของสถานศึกษา
ใหแ้ก่ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนกัเรียน 
6. จดัท าศนูยบ์ริการส่ือดา้นความ
ป ล อ ด ภั ย ส ถ า น ศึ ก ษ า เ พ่ื อ
การศกึษาคน้ควา้เพิ่มเตมิ 

 

2. การจัดกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้า ใจ  และพัฒนาองค์
ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย
ให้แ ก่ นัก เ รี ยน  ค รู  บุ คล าก ร
ทางการศกึษา และผูป้กครอง 

1 .  ป ร ะชุมค รู  และบุคล าก ร
ทางการศึกษาเพ่ือชีแ้จงแนวทาง
เก่ียวกบัความปลอดภยั 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
บูรณาการเนือ้หาความปลอดภัย
สถานศกึษาในรายวิชาตา่ง ๆ  
3. การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่
ผูป้กครอง และชมุชน 
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย
ส ถ า น ศึ ก ษ า ผ่ า น กิ จ ก ร ร ม 
Classroom meeting ร ะ ห ว่ า ง
สถานศกึษากบัผูป้กครอง 

สถานศึกษาทุกแห่ ง มีการจัด
กิจกรรมเสริมสรา้งความรู ้ความ
เ ข้ า ใ จ ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
สถานศึกษาใหน้ักเรียน บุคลากร
ทางการศกึษา และผูป้กครอง 

3.  การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทั ก ษ ะ  ป ร ะ ส บ ก า รณ์  แ ล ะ
สมรรถนะด้านความปลอดภัย
ใหแ้ก่นกัเรียน 

1 .  จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
ประสบการณ์ท่ี เน้นการลงมือ
ปฏิบัติท่ีเช่ือมโยงกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  เช่น  การปฐม
พยาบาลเบือ้งตน้แก่นักเรียน ครู 
และบคุลากรทางการศกึษา 
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การปลูกฝัง แนวทางปฏิบัติ ตัวชีวั้ด 
 2. จัดกิจกรรมสอดแทรกด้าน

ความปลอดภัยสถานศึกษาใน
กิจกรรมวนัส าคญัตา่ง ๆ  
3. สรรหาต้นแบบผู้จัดกิจกรรม 
และการจดักิจกรรมเสริมทักษะท่ี
เป็นเลิศ 

สถานศึกษาทุกแห่งมี กิจกรรม
เสริมทักษะประสบการณ์ และ
สมรรถนะด้านความปลอดภัย
ใหแ้ก่นกัเรียน 

 

  3. การปราบปราม หมายถึง การด าเนินการจดัการแกไ้ขปัญหา การชว่ยเหลือ เยียวยา ฟ้ืนฟ ู

และด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย ไดแ้ก่ 

การปราบปราม แนวทางปฏิบัติ ตัวชีวั้ด 
1. การจัดการแก้ปัญหาความไม่
ปลอดภยัในสถานศกึษา 

1. ก าหนดแนวทางปฏิบัติการ
จัดการหรือการระงับเหตุ การ
ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ม่ื อ เ กิ ด เ ห ตุ ใ น
สถานศึกษา และสร้างการรับรู ้
รว่มกนัทกุภาคสว่น 
2. จดัตัง้คณะท างานเคล่ือนท่ีเร็ว 
(Roving Team) ท่ี สามารถ เข้า
ระงบัเหตไุดอ้ยา่งทนัเหตกุารณ ์
3. เตรียมบุคลากร และเครื่องมือ 
วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์ ท่ี พ ร้ อ ม รั บ
สถานการณ ์
4. ตดิตัง้ระบบเตือนภยั เชน่ กลอ้ง
วงจร ปิด  สามารถตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิได ้
5. ซ้อมระงับเหตุอย่างต่อเน่ือง 
เช่น การดบัเพลิง การซอ้มหนีไฟ 
การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ เป็นตน้ 
 
 

สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการ
แก้ปัญหาด้านความปลอดภัย
สถานศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 การปราบปราม แนวทางปฏิบัติ ตัวชีวั้ด 
 6. ประสานงานเครือขา่ยการมี

สว่นรว่มเพื่อใหค้วามชว่ยเหลือได้
ทนัเหตกุารณ ์
7. สง่ตอ่ผูป้ระสบเหตเุพ่ือใหไ้ดร้บั
การชว่ยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. การก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
และรายงาน 

 

2. การช่วยเหลือ เยียวยา ฟ้ืนฟู 
จิตใจบคุคลผูป้ระสบเหตคุวามไม่
ปลอดภยั 

1 .  จั ด ท า ข้ อ มู ล บุ ค ค ล แ ล ะ
ห น่ ว ย ง า น ใ น พื ้ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง
สถานศึกษา ท่ีสามารถติดต่อ 
ประสานงานและใหก้ารช่วยเหลือ
เ ยียวยา  ฟ้ืนฟู  จิตใจได้อย่าง
รวดเรว็ทนัทว่งที 
2. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยา 
ฟ้ืนฟู และใหค้  าปรกึษา โดยการมี
สว่นรว่มของเครือขา่ยตา่ง ๆ 
3. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ชว่ยเหลือท่ีเหมาะสม 
4 .  ป ร ะสาน เค รื อ ข่ า ยก า ร มี           
ส่วนรว่ม หน่วยงาน องคก์รเพ่ือให้
การชว่ยเหลือ เยียวยา ฟ้ืนฟู 
5. จัดระบบประกันภัยรายบุคคล
หรือรายกลุ่มท่ีสามารถให้การ
คุ้มครองส าหรับค รู  บุคลากร
ทางการศกึษา และนกัเรียน 
6. สร้างขวัญก าลังใจ โดยการ
ตดิตามเย่ียมเยือนอยา่งสม ่าเสมอ 

สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการ
ช่วยเหลือ เยียวยา ฟ้ืนฟูผูป้ระสบ
เหตคุวามไมป่ลอดภยั 
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การปราบปราม แนวทางปฏิบัติ ตัวชีวั้ด 
3. การด าเนินการตามขัน้ตอนของ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการดา้นกฎหมาย ใหผู้้
ประสบเหตไุดร้บัความคุม้ครอง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2. รายงานเหตกุารณต์อ่
ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานตน้สงักดั 

ผูป้ระสบเหตทุกุคนไดร้บัการ
คุม้ครองตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

 พระราชบญัญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546  ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 120 ตอนท่ี 95 ก วนัท่ี 2 

ตุลาคม 2546 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2547 สาระส าคญัของ พ.ร.บ.ฉบบันี ้ เก่ียวกับเรื่องสิทธิ

เสรีภาพของเด็ก และเยาวชนท่ีตอ้งไดร้บัความคุม้ครองจากรฐัโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ และค านึงถึงประโยชนส์งูสดุ

ของเดก็เป็นส าคญั พ.ร.บ.ฉบบันี ้มีทัง้หมด 9 หมวด 88 มาตราดว้ยกนัแยกเป็น มาตรา 1-6 อธิบายความหมาย

เก่ียวกบั พ.ร.บ.ฉบบันี ้

 หมวด 1 วา่ดว้ยเรื่องคณะกรรมการคุม้ครองเดก็ (มาตรา 7-21) 

 หมวด 2 วา่ดว้ยเรื่องการปฏิบตัติอ่เดก็ (มาตรา 22-31)  

 หมวด 3 วา่ดว้ยเรื่องการสงเคราะหเ์ดก็ (มาตรา 32-39) 

 หมวด 4 วา่ดว้ยเรื่องการคุม้ครองสวสัดภิาพเด็ก (มาตรา 40-47) 

 หมวด 5 วา่ดว้ยเรื่องผูคุ้ม้ครองสวสัดภิาพเดก็ (มาตรา 48-50) 

 หมวด 6 วา่ดว้ยเรื่องสถานรบัเลีย้งเดก็สถานพฒันาและฟ้ืนฟ ู(มาตรา 51-62) 

 หมวด 7 วา่ดว้ยเรื่องการสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรียนและนกัศกึษา (มาตรา 63-67) 

 หมวด 8 วา่ดว้ยเรื่องกองทนุคุม้ครองเดก็ (มาตรา 68-77)  

 หมวด 9 วา่ดว้ยเรื่องออกก าหนดโทษ (มาตรา 78-86) 

 บทเฉพาะกาล  (มาตรา 87-88) 
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การก ากับ นิเทศ ตดิตามและประเมินผล 

  ศูนย์ความปลอดภัยส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่  ด  าเนินการก ากับ

ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานความปลอดภยัของสถานศกึษา โดยการมีส่วนรว่มของภาคีเครือข่าย

ตามแนวด าเนินการ มาตรการ แนวทางปฏิบตัิ โดยยึดตดัชีว้ัดในการด าเนินการในทุกประเด็น มีการจัดท า

เครื่องมือในการก ากบั ตดิตาม และประเมินผล ท่ีมีคณุภาพและครอบคลมุ มีการจดัท าแผนการก ากบั ตดิตาม 

และประเมินผล ก าหนดปฏิทินด าเนินการ คดัเลือกสถานศึกษาท่ีมีผลการด าเนินการประสบผลส าเร็จเป็นท่ี

ประจกัษ ์ยกชอ่งเชิดชเูกียรต ิสรุปรายงาน และเผยแพรผ่ลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ โดยด าเนินการ ดงันี ้

  1. แต่งตัง้คณะกรรมการกับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานความปลอดภัยของ

สถานศกึษาโดยการมีสว่นรว่มจากทกุภาคส่วน 

  2. ศึกษาแนวด าเนินการ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ และตวัชีว้ัดการด าเนินงานความ

ปลอดภยัของสถานศกึษา 

  3. จัดท าแผนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานความปลอดภัยของ

สถานศกึษา 

  4. ก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา อย่างนอ้ยภาคเรียนละ                

1 ครัง้ 

            5. จดัท าเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานความปลอดภัยของ

สถานศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัในการด าเนินงานความปลอดภยัของสถานศกึษา 

  6. ด าเนินการก ากบั ตดิตาม และประเมินผล การด าเนินงานความปลอดภยัของสถานศกึษา 

  7. สรุปผลการด าเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะประเด็นท่ีเป็น

จดุเดน่ จดุควรพฒันา พรอ้มแนวทางในการพฒันาในปีการศกึษาตอ่ไป 

  8. คดัเลือกสถานศกึษาท่ีมีผลการด าเนินการประสบผลส าเรจ็เป็นท่ีประจกัษ ์

  9. ยกยอ่งเชิดชเูกียรตสิถานศกึษาท่ีมีผลการด าเนินการประสบผลส าเรจ็เป็นท่ีประจกัษ์ 

  10. เผยแพร่ประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษาในช่องทางท่ี

หลากหลาย 
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ช่องทำงกำรติดต่อ หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ศูนยช่์วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 

2. ศูนยเ์จบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669 

3. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โทร. 1599 
4. ต ารวจทางหลวง โทร. 1193 
5. เหตุด่วนเหตุร้าย โทร. 191 
6. เหตุไฟไหม ้โทร. 199 
7. อุบติัเหตุทางน ้า โทร. 1196 
8. สายด่วนสุขภาพจิต 1323 
9. ปราบปรามการคา้มนุษย ์1191 
10. ต ารวจไซเบอร์ 1441 
11. โรงพยาบาลกระบ่ี   325 ถนนอุตรกิจ ต าบลปากน ้า อ าเภอเมืองกระบ่ี 81000 โทร. 075-626700 

12. โรงพยาบาลเกาะพีพี 25/1 ม.7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบ่ี โทร.08 6476 9420 
13. โรงพยาบาลเกาะลนัตา 118 ม.1 ต.เกาะลนัตาใหญ่ อ.เกาะลนัตา จ.กระบ่ี  โทร.0 7569 7176 
14. โรงพยาบาลเขาพนม 71 ม.9 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี โทร.0 7568 9031 
15. โรงพยาบาลคลองท่อม ม.9 ต.คลองท่อมใต ้อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี โทร.0 7570 2771 
16. โรงพยาบาลปลายพระยา 63 ม.5 ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา  
      จ.กระบ่ี โทร.0 7568 7454-5 
17. โรงพยาบาลล าทบั ม.5 ต.ล าทบั อ.ล าทบั จ.กระบ่ี โทร.0 7564 3503 
18. โรงพยาบาลเหนือคลอง 256 ม.1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี โทร.0 7563 6596 
19. โรงพยาบาลอ่าวลึก 3/1 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกใต ้อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี โทร.0 7561 9107-8 
20. สถานีต ารวจภูธรจงัหวดักระบ่ี ถนนเพชรเกษม อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี โทร. 0 7561 1366  
21. สถานีต ารวจภูธรเหนือคลอง โทร. 0865438562 
22. สถานีต ารวจภูธรอ่าวนาง โทร. 075819885 
23. สถานีต ารวจภูธรเมืองกระบ่ี โทร. 075 611222 
24. สถานีต ารวจภูธรอ่าวลึก โทร. 075 681070 
25. สถานีต ารวจภูธรเขาพนม โทร. 075 689219 
26. สถานีต ารวจภูธรปลายพระยา โทร. 075 687108 
27. สถานีต ารวจภูธรล าทบั  โทร. 075 650424 
28. สถานีต ารวจภูธรเกาะลนัตา โทร. 075 668192 
29. สถานีต ารวจภูธรคลองท่อม โทร. 075 699299 
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30. สถานีต ารวจภูธรทรายขาว โทร. 075 699211 
31. ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั โทร. 0 7561 1044 , 0 7561 1958 
32. บา้นพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดั  โทร. 0 7561 2323 , 0 7561 2324 
33. ส านกังาน ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดักระบ่ี โทร. 075 612735 
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แบบรำยงำนเหตุกำรณ์ 
 

เรื่อง รายงาน.....................................................โรงเรียน................................................................ 

 

เรียน ผอ.สพป.กระบี่ 

 

1. สรุปเหตกุารณข์อ้เท็จจรงิ.................................. 

 

2. รร. ไดด้  าเนินการอะไรบา้ง......... 

 

3.ท่ีมา/แหลง่ขอ้มลู................ 

 

4.ผูร้ายงาน:  ช่ือ-สกลุ....  

ต าแหนง่..... หน่วยงาน...... เบอรโ์ทร................ ของผูร้ายงาน,. ผอ.รร.ท่ีเกิดเหต ุ

 

7. ภาพถ่าย( ถา้มี)... 
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เอกสำรอ้ำงองิ 
 
- คู่มือการด าเนินงานความปลอดภยัสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
- คู่มือแนวทางปฏิบติัและมาตรการรักษาความปลอดภยัของสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556  
  ส านกัอ านวยการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
- คู่มือการคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนกัเรียน ศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนกัเรียน ส านกังาน 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
- คู่มือการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนคุม้ครองเด็ก และแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุม้ครองเด็ก 
  ศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนกัเรียน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46

 



คณะจัดท ำ 
คู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 

 
ทีป่รึกษำ 
 นายสพล  ชูทอง   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 
 นายชยัยงค ์ตุลารักษ ์  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 
 นางสาวสิณีณาฏ อารีย ์  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 
 นางสาวจิรชยา คงแสนค า  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 
 
คณะท ำงำน 
 1. นางสาวจิรชยา คงแสนค า รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 
 2. นางภทัราภรณ์  จนัทร์แกว้ ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
 3. นายสมศกัด์ิ  เกิดสุข  นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 4. นายอภิชาต  สัญจร  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นควน 
 5. นางจารุวรรณ  ควนวไิล ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแหลมสัก 
 6. นายดุลยฤทธ์ิ  เฉ่ียหม่อง ครู โรงเรียนอุตรกิจ 
 7. นางสาวสาวติรี เดโชศาสตร์ ครู โรงเรียนบา้นควนแดง 
 8. นางพรทิพย ์ถ่ินหนองจิก นกัวชิาการศึกษาช านาญการ 
 9. นางสาวสกาวเดือน คลองมดคนั นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ 
 10. นางสาวพนิดา บวัมณี  นกัวชิาการศึกษาช านาญการ 
 11. นางสาวพิมพพ์นิต  แกว้บุตร นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ 
 12. นายอนุสรณ์  ลูกจนัทร์ นกัจิตวทิยาโรงเรียนประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 13. นางสาวทิพานนั ขนุบุญจนัทร์ เจา้หนา้ท่ีลูกเสือส านกังานลูกเสือจงัหวดักระบ่ี 
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