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 คู่มือการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาเล่มนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 จัดท าข้ึนเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
สถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล
ช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยในคู่มือการด าเนินงานเล่นนี้ประกอบด้วย ความส าคัญ
และวัตถุประสงค์ของความปลอดภัยสถานศึกษา องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัย 
การติดต่อสื่อสาร และการก ากับ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาปลอดภัย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คู่มือเล่มนี้จะอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดแนว
ปฏิบัติและคู่มือการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย ขอบคุณคณะท างานที่จัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมตาม
บริบทของพื้นที่ เพื่อให้เอกสารส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ควำมส ำคัญจ ำเป็นกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีวัตถุประสงค์
หลักในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ และภัยจากไซเบอร์  
เป็นต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - ๒๕๗๙) จึงได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิด
จากความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นพลวัตทีก่อให้เกิดความท้าทาย
ในด้านการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) 
ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติ 
ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประซากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์เป็นผลให้
เกิดการเร่งแก้ไขปัญหา ทั้งยังเกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
ประเทศชาติมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภัยในแต่ละด้านล้วนมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
กอปรกับนโยบาย Quick Win ๗ วาระเร่งด่วน ข้อที่ ๑ ความปลอดภัยของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการ
มองเห็นภัยที่เกิดแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นซ้ าและส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย
และจิตใจในหลายปีที่ผ่านมา เช่น ภัยจากการคุกคามทางเพศ ภัยจากการกลั่นแกล้งรังแก (Bully) รวมถึงภัยที่
เกิดจากโรคอุบัติใหม่ ได้แก่ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นผลให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้และสวัสดิภาพชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
"การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติ
ซ้ า ส่งเสริมความปลอดภัย สร้างความม่ันใจให้สังคม เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือหรือเยียวยา และแก้ไขปัญหามี
ความเป็นเอกภาพ มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง
ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการตามมาตรการ ๓ ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัย
ให้มากที่สุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ าอีก เพ่ือสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้ แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในการที่จะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความ
ปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติสอดคล้องและเป็นระบบ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
จัดท าคู่มือการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดแก่
นักเรียนเป็นส าคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 
 



 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
๒.๒ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
๒.๓ เพ่ือด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๒.๔ เพ่ือรายงานการด าเนินการด้านความปลอดภัยต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 

3. เป้าหมาย 
๓.๑ สถานศึกษามีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา 
๓.๒ สถานศึกษามีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา      

อย่างยั่งยืน 
๓.๓ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัย 
๓.๔ สถานศึกษากับ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน                        

การด าเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๔.๑ สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา 
๔.๒ ร้อยละ ๘0 ของสถานศึกษามีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๔.๓ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับความคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัย 
๔.๔ ร้อยละความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ                      

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อ
การพัฒนาทรัพยากรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและทิศทางของประเทศ การศึกษาจึงหมายถึง
การพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ขึ้นอยู่กับความสุขและการ
มีชีวิตที่ปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถป้องกันหรือได้รับการป้องกันตนเองจากปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก และเจตคติท่ีดี และมีทักษะในการป้องกันภัยสามารถหรือ
ได้รับการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ เยียวยา ฟ้ืนฟู และด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ดังนั้น จึงเป็นภารกิจ
ส าคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะต้องมีแนวนโยบาย
สถานศึกษาปลอดภัยให้เกิดขึ้น 

1. นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ก าหนดแนวทางการ

บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับ 
ชุมชนท้องถิ่นและสาขาการผลิตต่าง ๆ พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดท าแผนที่ความเสี่ยง
จาก   ภัยพิบัตใินพ้ืนที่และภาคการผลิตที่มีล าดับความส าคัญสูง 

  2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุนการ
จัดท าแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม
ภาคเอกชนในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ สร้างจิตส านึกความปลอดภัยสาธารณะ ส่งเสริม
บทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการร่วมกัน ด าเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

๓. พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีความ 
แม่นย า น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศได้ พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะ
ฉุกเฉิน 

๔. พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิดภัย
พิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงพัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัยของโครงสร้าง 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา 
ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘o) เพ่ือให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการการศึกษา โดยได้ก าหนดใน                        
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประทศชาติ ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความมั่นคง
รูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น อาทิ ความรุนแรง



ในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากโซเบอร์ เป็นต้น  ความมั่นคง
ของชาติจึงมิได้ครอบคลุมเฉพาะมิติด้านการทหารหรืออ านาจอธิปไตยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมมิติต่าง ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งในแต่ละมิติล้วนมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ การป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้จะต้องพิจารณาในมิติที่มีความเชื่อมโยงกัน และการด าเนินการ
เพ่ือวางรากฐานและกลไกการสร้างความมั่นคงเพ่ือป้องกันและป้องปรามภัยเหล่านี้นั้นจะต้องเริ่มที่
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม 
ความรุนแรงในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ 

ดังนั้น การจัดการศึกษาที่ครอบคลุมประเด็นหลักส าคัญที่มีผลด้านความมั่นคงแก่คนในชาติจะส่งผล
ให้ทุกคนมีจิตส านึกความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อค่านิยม และพฤติกรรมที่
เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
สันติและสงบสุข อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศเกิดความมั่นคงธ ารงรักษาอธิปไตย และผ่านพ้นจากภัย
คุกคามต่าง ๆ ได ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน (Comprehensive School Safety 
Framework : CSSF ) ได้ปรากฏอยู่ในกรอบการด าเนินงานระดับโลก ทั้งที่เป็นกรอบความคิดริเริ่ม และ
ข้อตกลงหลายฉบับ CSSF ตั้งอยู่ใจกลางของกรอบการด าเนินงานที่ทับซ้อนกันหลายด้าน ได้แก่ เป้าหมาย การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) การลดความ เสี่ ย งจากภัย พิบั ติ  ( Disaster Risk 
Reduction : DRR) และSendai Framework for DRR โดยมีหลักการส าคัญ คือ การศึกษาเป็นสิทธิ            
ขั้นพ้ืนฐานของเด็ก ซึ่งช่วยให้ประชาคมโลกเกิดความชัดเจนถึงภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง      
ความรุนแรง และการพลัดถิ่น 

ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เป้าหมายของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน 

 

 

   

    

 

 

 

 

เพื่อคุ้มครองนักเรยีนและบุคลากรด้าน
การศึกษา จากการเสียชีวิต การบาดเจ็บ 

และอันตรายในโรงเรียน 

เพื่อให้โรงเรียนวางแผนจัดการศึกษา 
ต่อเนื่องแม้ในระหว่างที่เกิดภัยพิบัติ 

เพื่อปกป้องการลงทุนใน                   
ภาคการศึกษา 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการลดความ
เสี่ยง และการฟื้นตัวของภาคการศึกษา 



สามเสาหลักของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน 
ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษา มีความ

สอดคล้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ ในระดับสากล ระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และระดับพ้ืนที่ รวมทั้ง
ในโรงเรียน 
กรอบแนวคิดความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ประกอบด้วยสามเสาหลัก (Three Pillars) ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รากฐานของการวางแผนส าหรับความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนคือการจัดท าการประเมินความ
เสี่ยงแบบภัยหลายชนิด การวางแผนนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลการจัดการการศึกษาในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาคและในระดับพ้ืนที่ ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์นโยบายของ
ภาคการศึกษาและการจัดการในภาพรวมซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงประจักษ์และหลักฐานที่ส าคัญส าหรับการวางแผน
และการด าเนินงาน 

ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนและความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ และกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนเข้าไปในกรอบ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเรื่องการลดความเสี่ยง ได้แก่ 
๑) ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาของเด็กอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และปลอดภัย 
๒) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน กลไกและเครือข่ายประสานงาน รวมทั้งศักยภาพระดับประเทศ 
ในการสร้างความสามารถในการรู้รับปรับตัวและฟ้ืนคืนกลับ (Resilience) จากภัยและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
แก่ภาคการศึกษา ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
๓) บูรณาการแนวทางการลดความเสี่ยงเข้าไปในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับภัยฉุกเฉิน         
การตอบสนอง และการฟื้นฟูจากภัยพิบัติในภาคการศึกษา 
๔) ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและความขัดแย้ง 
๕) เพ่ิมจ านวนและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับภัย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเดือนภัย
ล่วงหน้าส าหรับภัยหลายชนิด (multi-hazard early warning system) และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยพิบัติ 
 

                            ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียน  
                        ที่ปลอดภัย (Safer Learning Facilities) 

                            ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียน  
                        ที่ปลอดภัย (Safer Learning Facilities) 

                            ด้านการศึกษาด้านการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรับตัว   
                        จากภัยพิบัติ (Risk Reduction and Resilience Education) 
 



๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สาระส าคัญ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๙๕ ก วันที่ ๒ 
ตุลาคม ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ สาระส าคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
เสรีภาพของเด็กและเยาวชนที่ต้อง ได้รับความคุ้มครองจากรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นส าคัญ พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีทั้งหมด ๙ หมวด ๘๘ มาตราด้วยกันแยกเป็น มาตรา ๑-๖ อธิบาย
ความหมายเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

หมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ 
ที่ว่าด้วยเรื่อง
คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็ก 

(มาตรา ๗-๒๑) 

ที่ว่าด้วยเรื่องการ
ปฏิบัติต่อเด็ก

(มาตรา ๒๒-๓๑) 

ที่ว่าด้วยเรื่องการ
สงเคราะห์เด็ก

(มาตรา ๓๒-๓๙) 

ที่ว่าด้วยเรื่อง    
การคุ้มครอง    

สวัสดิภาพเด็ก 

ที่ว่าด้วยเรื่อง 
ผู้คุ้มครอง 

สวัสดิภาพเด็ก 
(มาตรา ๔๘-๕๐) 

หมวด ๖ หมวด ๗ หมวด ๘ หมวด ๙ หมวด ๑๐ 

ที่ว่าด้วยเรื่อง 
สถานรับเลี้ยงเด็ก 

สถานพัฒนา    
และฟ้ืนฟู 

(มาตรา ๕๑-๖๒) 

ที่ว่าด้วยเรื่อง 
การส่งเสริม 

ความประพฤติ 
นักเรียนและ

นักศึกษา 
(มาตรา ๖๓-๗๗) 

ที่ว่าด้วยเรื่อง 
กองทุนคุ้มครอง

เด็ก 
(มาตรา ๖๘-๗๗) 

ที่ว่าด้วยเรื่อง 
ออกก าหนดโทษ 
(มาตรา ๗๘-๘๖) 

(มาตรา ๘๗-๘๘) 

 

 

 



ระเบียบ กฎหมำยควำมผิดเกี่ยวกับเพศ และควำมผิดต่อเสรีภำพ 

พรำกผู้เยำว ์

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๗ บัญญัติว่า ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุ
ยังไม่เกินสิบห้ปี ไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๕ ปี และ
ปรับ ตั้งแต่ ๖.๐๐๐ บาท ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๘ บัญญัติว่า ผู้ใดพรากผู้เยาว์
อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสีย จากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไป
ด้วย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่๕,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท ความผิดฐาน
พรากเด็กหรือพรากผู้เยาว์ เป็นการพาเด็กหรือผู้เยาว์ไป หรือแยกเด็กหรือผู้เยาว์ ออกไปจากความปกครอง
ดูแลของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กหรือผู้เยาว์ หากการพรากเด็กหรือผู้เยาว์ไปเพ่ือการอนาจาร     
เช่น พาไปกอดจูบ ลูบคล า ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษหนักยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากมีการร่วมประเวณีหรือมี
เพศสัมพันธ์ผู้นั้นจะต้องถูกด าเนินคดีข้อหาข่มขืนกระท าช าเราอีกข้อหาหนึ่ง มีโทษหนักมาก แม้ผู้เยาว์นั้นจะ
ยินยอมไปด้วย ผู้ที่พรากก็ต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๙ ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดพราก
ผู้เยาว์อายุเกินกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพ่ือหาก าไร 
หรือเพ่ือการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ 
๔,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท เช่น 

 

 

 

 

กระท ำอนำจำร 
 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๘ บัญญัติว่า ผู้ใดกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี 
โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท า
ให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑0 ปี หรือปรับไม่เกิน ๒0,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า ผู้ใดกระท าอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน
สิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑0 ปี หรือปรับไม่เกิน ๒0,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ ความผิดฐานกระท าอนาจารเป็นการกระท าท่ีน่าอับอายน่าบัดสี ลามก เช่น กอด จูบ ลูบคล า 
หรือจับอวัยวะเพศหญิง หน้าอก รวมถึงการจับเนื้อต้องตัวหญิงก็ตาม ก็ถือว่าเป็นความผิดข้อห้ากระท าอนาจาร 
แม้ว่าเด็กท่ีถูกกระท าจะยินยอมให้กระท าการดังกล่าวก็ยังมีความผิด หากเด็กนั้นอายุไม่เกินสิบห้าปี เช่น 
 

 

 

 

“แดงพาเด็กหญิงเขียว (อายุ ๑๔ ปี) ไปดูภาพยนตร์ โดยได้รับอนุญาตจาก บิดามารดาของเด็กหญิง
เขียว แต่แดงได้กอดจูบเด็กหญิงเขียวขณะดูภาพยนตร์ แม้เด็กหญิงเขียวจะยินยอมให้แดงกอดจูบก็ตาม 
ถือว่าแดงมีความผิดข้อหา กระท าอนาจาร และหากเป็นกรณีท่ีแดงพาเด็กหญิงเขียวไปดูภาพยนตร์โดย 
ไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แดงมีความผิดฐานพรากเด็กไปเสียจากบิดามารดา

โดยปราศจากเหตุอันสมควรอีกข้อหา” 

"แดงพบเด็กหญิงเขียว จึงชวนไปเที่ยวค้างคืนที่พัทยาโดยไม่ได้ขออนุญาตจากบิดามารดาของ
เด็กหญิงเขียวแม้แดงจะไม่ได้ล่วงเกินเด็กหญิงเขียวก็ตาม ถือว่ามีความผิดฐานพรากเด็กไปเสียจากบิดา
มารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควร หากแดงล่วงเกินทางเพศเด็กหญิงเขียวแดงจะต้องได้รับโทษที่หนัก
ขึ้น" 

 
 



ข่มขืน กระท ำช ำเรำ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓๖ บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราหญิงอ่ืน ซึ่งมีใช่ภริยา
ของตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้                   
หรือโดยท าให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ 
๘,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท ความผิดฐานข่มขืน กระท าช าเราเป็นการบังคับใจ ฝืนใจหญิงอ่ืนที่มีใช่ภริยา
ของตน โดยหญิงนั้นไม่ยินยอม หรือใช้ก าลังบังคับจนหญิงนั้นอยู่ในภาวะ ที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จนผู้กระท าผิด
ล่วงเกินทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์กับหญิงนั้น หากเป็นการข่มขืนกระท าช าเราเด็กหญิง อายุไม่เกินสิบห้าปี ซึ่ง
มีใช่ภริยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษจ าคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี 
และปรับตั้งแต่ ๘,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท เช่น นายหมึกได้ใช้ก าลังฉุดนางสาวนุ่น อายุ ๒๒ ปี ในขณะที่
นางสาวนุ่นก าลังกลับจากท่ีท างาน และน านางสาวนุ่นไปกักขังไว้พร้อมทั้งข่มขืนกระท าช าเราเช่นนี้ นายหมึกมี
ความผิดข่มขืนกระท าช าเราและกักขังหน่วงเหนี่ยวร่างกายผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี 
และปรับตั้งแต่ ๘,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“นายสินได้หลอกล่อเด็กหญิงพะยอมอายุ ๑๒ ปี ไปจากบ้านและลงมือกระท าช าเราเด็ก โดยเด็กมีความ
เต็มใจเช่นนี้ นายสินก็มีความผิดฐานข่มขืน กระท าช าเราเด็กหญิงไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ริยาของตน โดย
เด็กหญิงนั้น จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม นายสินจะต้องได้รับโทษจ าคุกตังแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี และ                     
ปรับตั้งแต ่๘,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 

 



ระเบียบ กฎหมำยควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ 
ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมี หรือวัตถุพิษ ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่า 

จะโดยรับประทาน ดม สูบฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ     
เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจ                  
อย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง 

เสพ หมายถึง การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ยาเสพติดให้โทษ                       
แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอิน 

ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษท่ัวไป เช่น มอรฟ์ีน โคคาอีน ฝิ่นยา 

ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษท่ีมีลักษณะเป็นต ารับยา และมียาเสพติด
ให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู่ด้วย 

ประเภท 4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ 
ประเภท 2  เช่น อาเซติกแอนด์ไอไดร์ 

ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษท่ีมิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 
เช่น เห็ดขี้ควาย และ อื่นๆ 



ควำมผิดเก่ียวกับเสพยำเสพติดให้โทษ 

 

   

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสพยาบ้าหรอืเฮโรอิน 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙๑ บัญญัติว่าผู้ใด 
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๓ ป ี
หรือปรับตั้งแต่ ๑๐,00๐ บาท ถึง ๖๐,๐0๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ดังนั้นผู้ใด 
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เช่น ยาบ้า เฮโรอีน ไม่ว่าโดยวิธีการสูดดมจาก 
การรมควัน หรือฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือด สูดดมเข้าทางจมูก ถือว่าผู้นั้นมี
ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ซึ่งมีโทษหนัก 
ฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ซึ่งมีโทษจ าคุกหนักกว่ากัญชา 

เสพสารระเหย 
สารระเหย หมายความว่า สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็น 
สารระเหย เช่น กาวต่าง ๆ ผู้ติดสารระเหย หมายความว่า ผู้ซึ่งต้องใช้สารระเหย 
บ าบัดความต้องการของร่างกายและจิตใจเป็นประจ าความผิดฐานเสพสาร
ระเหยนั้น ตามพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓                   
มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดใช้สารระเหยบ าบัดความต้องการของ
ร่างกาย หรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีการสูดดม หรือวิธีอ่ืนใด หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษ
จ าคุกไม่กิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ าทั้งปรับ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ควำมผิดเก่ียวกับครอบครองยำเสพติดให้โทษ 
 ความผิดฐานครอบครองยาบ้าหรือเฮโรอีนตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา 
๑๕ บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๑ ซึ่งมาตรา ๖๗ บัญญัติว่า ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐0 บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ หากผู้ใดครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภทยาบ้าเกิน ๑๕ เม็ด กฎหมายสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้นั้นได้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้เพ่ือจ าหน่าย ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง
ตลอดชีวิต 
 
 
  
 

 

 

 

 

  

 

ระเบียบ กฎหมำยควำมผิดเกี่ยวกับกำรจรำจรทำงบก และกำรใช้รถ 

ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นายทะเบียนเสียก่อน  
กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์  ซึ่งออกให้โดยนายทะเบียน มิฉะนั้น                      
จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา 42 ซึ่งบญัญัติว่า ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับ
รถ และต้องมีใบอนุญาตขับรถ และส าเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถ และมาตรา 34  
บัญญัติว่า ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 
บาท                              หรือทั้งจ าทั้งปรับ นอกจากนี้ ขณะขับรถหรืออขับขี่รถจักรยานยนต์ สภาพ
ร่างกายของผู้ขับขีจ่ะต้องปกติ สมบูรณ์ ไม่มีอาการหย่อนความสามารถในการขับขีห่รืออาการเมาสุรา หรือของ
เมาอย่างอ่ืน มิฉะนั้นผู้ขับขี่จะต้องมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา 160 วรรคสาม 
ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรอืปรับต้ังแต ่2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
 
 
 

" ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑  โดยไม่ได้รับอนุญาต                      
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต ่๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐ บาท  

หรือท้ังจ าทั้งปรับ " 
 



๑. ขอบข่ำยควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 

ขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔ กลุ่มภัย ดังนี้ ๑) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของ
มนุษย์ (Violence) ๒) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) ๓) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) ๔) ภัยที่
เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) มีองค์ประกอบดังนี้ 
 

  

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

๒. มำตรกำรควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 

1.1 ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 
๑) การล่วงละเมิดทางเพศ   ๒) การทะเลาะวิวาท 
๓) การกลั่นแกล้งรังแก                ๔) การชุมนุมประท้วงและการจลาจล 
๕) การก่อวินาศกรรม   ๖) การระเบิด 
๗) สารเคมีและวัตถุอันตราย  ๘) การล่อลวง ลักพาตัว 

1.2 ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 
๑) ภัยธรรมชาต ิ    ๒) ภัยจากอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง 
๓) ภัยจากยานพาหนะ               ๔) ภัยจากการจัดกิจกรรม 
๕) ภัยจากเครื่องมือ อุปกรณ์   
 

1.3 ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 
๑) การถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดท้ิง     
2) การคุกคามทางเพศ                
3) การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม   
 

1.4 ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ 
(Unhealthiness) 
๑) ภาวะจิตเวช   ๒) ติดเกม 
๓) ยาเสพติด   ๔) โรคระบาดในมนุษย์ 
๕) ภัยไซเบอร์   ๖) การพนัน 
๗) มลภาวะเป็นพิษ  ๘) โรคระบาดในสัตว์ 
๙) ภาวะทุพโภชนาการ 



มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษามุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และบุคลากร      
ทางการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยเน้นมาตรการที่เข้มงวดในมาตรการ ๓ ป ดังนี้ 
 ๒.๑ การป้องกัน หมายถึง การด าเนินการเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา อุปสรรค หรือความไม่ปลอดภัย ต่อ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการสร้างมาตรการป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งใน และ               
นอกสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑) การประเมินปัจจัยเสี่ยงของสถานศึกษา 

  ๒) การก าหนดพื้นที่ความปลอดภัย 
 ๓) การจัดท าแผนความปลอดภัยสถานศึกษา 

  4) การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษา 
    5) การจัดโครงสร้างบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา 

  ๖) การจัดโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยสถานศึกษา 
 ๗) การสร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

  8) การจัดระบบช่องทางการสื่อสารด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 
    ๙) การจัดระบบคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ๑๐) การประเมินนักเรียนรายบุคคล ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา และความ
ต้องการช่วยเหลือ 
2.2  การปลูกฝัง หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก และ 

เจตคติที่ด ีการสร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือให้เกิดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา ดังนี้ 

๑) การสร้างจิตส านึก ความตระหนัก การรับรู้ และความเข้าใจด้านความปลอดภัยให้กับ 
ตนเองและผู้อื่น 

  2) การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย  
ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 

  3) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะด้านความปลอดภัย ให้แก่ 
นักเรียน 

2.๓ การปราบปราม หมายถึง การด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และ 
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ได้แก่ 

  ๑) การจัดการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา 
  ๒) การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู จิตใจบุคคลผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัย 
  ๓) การด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 



มำตรกำร 3 ป 
 

 
 

  
 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกัน หมายถึง การด าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ความไม่ปลอดภัย ต่อนักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการสร้าง
มาตรการป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

การปลูกฝัง หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้      
ความเข้าใจ จิตส านึก และเจตคติท่ีดี และการสร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือให้ 
เกิดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การปราบปราม หมายถึง การด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ 
เยียวยา ฟื้นฟ ูและด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย 



๓. โครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

เครือข่ายภาครัฐ 

ภาคเอกชน        คณะกรรมการสถานศึกษา 

ภาคประชาชน         ขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้ปกครอง 

และสหวิชาชีพ 

 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  

 

คณะท างานระดับสถานศึกษา 

 

 

ครูประจ าชั้น/   ครูแนะแนว  ครูฝ่ายปกครอง   สภานักเรียน 

ครูที่ปรึกษา 



๔. ขั้นตอนการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
 การด าเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 
 ๔.๑ การประเมินสภาพความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและจัดล าดับความเสี่ยง  
 ๔.๒ การจัดท าแผนด าเนินการความปลอดภัย  
 ๔.๓ การด าเนินการตามมาตรการ 
 ๔.๔ การด าเนินการตามขอบข่ายความปลอดภัย 
 ๔.๕ การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 มาตรการความปลอดภัย สถานศึกษา ใช้หลัก ๓ ป ได้แก่ การป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม โดยมี
รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและตัวชี้วัดดังนี้ 
 
  ๑. การป้องกัน  

ตาราง ๑ การด าเนินการตามมาตรการการป้องกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 

การป้องกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
๑) ก าหนดพ้ืนที่ความ
ปลอดภัย 

๑.๑ ประชุม ชี้แจง วางแผน การด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกับบุคลากร 
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานองค์กร ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๑.๒ ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมความปลอดภัยรวมถึง
ป้ายสัญลักษณ์ และอุปกรณ์ควบคุม  ความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล 
๑.๓ จัดท าป้ายสัญลักษณ์แสดงความเสี่ยงใน
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
๑.๔ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศด้านความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา 

- สถานศึกษาทุกแห่งมีการ
ก าหนดพ้ืนที่ การควบคุม
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ป้ า ย
สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ควบคุมความปลอดภัยส่วน
บุคคล 
 

๒ )  จั ด ท า แ ผ น คว าม
ปลอดภัย 

๒.๑ แต่งตังคณะกรรมการความปลอดภัย
สถานศึกษา โดยการมีส่ วนร่ วมจากภาคี  
เครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒.๒ เสนอแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.๓ ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบงาน 
๒.๔ ก าหนดนโยบายความปลอดภัยของ
สถานศึกษา  
๒.๕ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นโยบายแผลแผน
ความปลอดภัยสถานศึกษา 

- สถานศึกษาทุกแห่งมีแผน
ความปลอดภัยสถานศึกษาที่
ครอบคลุมทุกมิต ิ



การป้องกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
๓) การจัด
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศของ
สถานศึกษา 

๓.๑ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภูมิทัศน์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า ห้องพิเศษ
และห้องอ่ืนๆ ให้มีความปลอดภัย 
๓.๒ จัดท าแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 

-  สถานศึกษาทุกแห่ งจัด
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
บ ร ร ย า ก า ศ ที่ มี ค ว า ม
ปลอดภัยต่อนักเรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

๔) การจัดโครงสร้าง
บริหารจัดการความ
ปลอดภัยสานศึกษา 

๔.๑ ส ารวจและประเมินสภาพความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยสถานศึกษา 
๔.๒ สถานศึกษาจัดท าโครงสร้างบริหารจัดการ
ความปลอดภัยสถานศึกษา 
๔.๓ ก าหนดบทบาทหน้าที่  ภาระงานของ
คณะกรรมการ 
๔ . ๔  จั ด ท า ป ฏิ ทิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะกรรมการความปลอดภัยสถานศึกษา 
๔.๕ ประสานความร่วมมือของคณะกรรมการ 
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต้นสังกัด 

-  ส ถ า น ศึ ก ษ า ทุ ก แ ห่ ง
จัดระบบโครงสร้างในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม
ปลอดภัยสถานศึกษา 

๕ )  ก า ร จั ด ท า ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
สถานศึกษา 

๕.๑ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศความปลอดภัยของสถานศึกษา 
๕.๒ จัดหาเครื่องมือ วัสดุ ปกรณ์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
๕.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน 
๕.๔ วิ เคราะห์ข้อมูล  จัดระบบหมวดหมู่
สารสนเทศ 
๕.๕ จัดท ารายงานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
ข้อมูล 
สารสนเทศความปลอดภัย
สถานศึกษา 

๖) การสร้างการมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษาและ
ภาคีเครือข่าย 

๖.๑ ประสานความร่วมมือในการสร้าง 
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่และ 
ภาคส่วนต่างๆ 
๖.๒ มีการประชุมวางแผนเพื่อเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกัน 
๖.๓ มีกิจกรรมการด าเนินงานในการเสริม 
สร้างความปลอดภัยสถานศึกษา 
๖.๔ มีการประเมินผลร่วมกัน 
๖.๕ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความ 
ร่วมมือ 
๖.๖ มีการยกย่องชมเชยเครือข่ายภาคี 
ความร่วมมือ 

- ส ถ า น ศึ ก ษ า ทุ ก แ ห่ ง มี
เครือข่าย 
ความร่วมมือความปลอดภัย 
อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 



การป้องกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
๗) การจัดระบบช่องทาง
การสื่อสารด้านความ
ปลอดภัยของ
สถานศึกษา 

๗.๑ แต่งตั้งคณะท างานด้านการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์องค์กร 
๗.๒ ก าหนดรูปแบบการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทั้ง ๓ ช่องทาง 
ประกอบด้วย 
  ๑) On Ground ได้แก่ การจัดป้าย 
นิทรรศการ จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันส าคัญต่างๆ 
  ๒) On Line ได้แก่ การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ใน 
รูปแบบต่างๆ เช่น Facebook, Line เป็นต้น 
  ๓) On Air ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ 
ผ่านระบบเสียงตามสาย ทั้งในสถานศึกษา 
และชุมชน 
๗.๓ ปรับรูปแบบระบบช่องทางการสื่อสารด้าน
ความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทและสภาพการณ์ของสถานศึกษา 

- สถานศึกษาทุกแห่งมีช่อง
ทางการสื่อสารอย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง 

๘) การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วย 
เหลือนักเรียนระดับสถานศึกษา 
๘.๒ คัดกรองนักเรียนแยกเป็น ๓ กลุ่มได ้
อย่างชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
๘.๓ เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วย 
เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
การเยี่ยมบ้านนักเรียน การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
๘.๔ จัดกิจกรรมส าหรับเด็กกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 
- กลุ่มปกติ จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ความสามารถตามปกต ิ
- กลุ่มเสี่ยง จัดกิจกรรมป้องกันปัญหา 
- กลุ่มมีปัญหา จัดกิจกรรมแก้ปัญหา 
และระบบส่งต่อ 
๘.๕ สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๙) การประเมินนักเรียน
รายบุคคล ด้านร่างกาย 

๙.๑ มอบหมายให้ครูประจ าชั้น 
/ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ในการประเมิน 

- นักเรียนทุกคนได้รับการ
ประเมินอย่างรอบด้าน 



การป้องกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
จิตใจสังคม สติปัญญา 
และความต้องการ 

นักเรียนรายบุคคล 
๙.๒ จัดท าเครื่องมือวัดและประเมิน 
นักเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมทุกด้าน 
๙.๓ ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ด าเนินการ 
ประเมินนักเรียนรายบุคคล 
๙.๔ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
รายงานผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล 

 

๒. การปลูกฝัง 

ตาราง ๒ การด าเนินการตามมาตรการปลูกฝังเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 

การปลูกฝัง แนวทางการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
๑) การสร้างจิตส านึก 
ความตระหนักการรับรู้ 
และความเข้าใจด้าน
ความปลอดภัยให้แก่
ตนเองผู้อื่นและสังคม 

๑.๑ ส ารวจข้อมูลด้านความปลอดภัย 
สถานศึกษา 
๑.๒ จัดล าดับความรุนแรง เร่งด่วนของ 
ความปลอดภัยสถานศึกษา 
๑.๓ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยเพิ่มเนื้อหาด้านความปลอดภัย 
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความรุนแรง 
เร่งด่วน 
๑.๔ จัดท าคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 
๑.๕ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษา ให้แก่ ครู 
บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน 
๑.๖ จัดท าศูนย์บริการสื่อด้านความ 
ปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือการศึกษา 
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

- สถานศึกษาทุกแห่งมี
หลักสูตรความปลอดภัย
สถานศึกษา 

๒) การจัดกิจกรรม
สร้างความรู้ความ
เข้าใจพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
ครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา และผู้ปกครอง 

๒.๑ ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา 
๒.๒ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยบูรณาการ
เนื้อหาความปลอดภัยสถานศึกษาใน 
รายวิชาต่าง ๆ 
๒.๓ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ 
ต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชน 

- สถานศึกษาทุกแห่งมีการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้าน
ความปลอดภัยสถานศึกษา
ให้นักเรียน ครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผู้ปกครอง 



การปลูกฝัง แนวทางการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
๒.๔ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องความปลอดภัยสถานศึกษาผ่านกิจกรรม
Classroom meeting ระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครอง 

๓) การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะ 
ประสบการณ์และ
สมรรถนะด้านความ 
ปลอดภัยให้แก่นักเรียน 

๓.๑ จัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ 
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ให้แก่ เช่นการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๓.๒ กิจกรรมจัดกิจกรรมสอดแทรกด้าน 
ความปลอดภัยสถานศึกษาในกิจกรรมวัน 
ส าคัญต่าง ๆ 
๓.๓ สรรหาต้นแบบผู้จัดกิจกรรม และการ 
จัดกิจกรรมเสริมทักษะที่เป็นเลิศ 

- สถานศึกษาทุกแห่งมี
กิจกรรมเสริมทักษะ
ประสบการณ์ และ
สมรรถนะด้านความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียน 

 

๓. การปราบปราม 

ตาราง ๓ การด าเนินการตามมาตรการการปราบปรามเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 

การปราบปราม แนวทางการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
๑) การจัดการแก้ไข
ปัญหากรณีเกิดเหตุ
ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

๑๑.๑ ก าหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการหรือการ
ระงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในถานศึกษา 
และสร้างการรับรู้ร่วมกันทุกภาคส่วน 
๑.๒ จัดตั้งคณะท างานเคลื่อนที่เร็ว (Roving 
Team) ที่สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทัน
เหตุการณ์ 
๑.๓ เตรียมบุคลากร และเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที่พร้อมรับสถานการณ์ 
๑. ๔ ติดตั้งระบบเตือนภัย เช่น กล้อง วงจรปิด 
สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 
๑.๕. ซ้อมระงับเหตุอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ดับเพลิง การซ้อมหนีไฟการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เป็นต้น 
๑.๖. ประสานงานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือให้
ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
๑.๗ ส่งต่อผู้ประสบเหตุเพ่ือให้ได้รับการ
ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
๑.๘ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ 
การแก้ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



๒) การช่วยเหลือ 
เยียวยาฟื้นฟู จิตใจ
บุคคลผู้ประสบเหตุ 
ความไม่ปลอดภัย 

๒.๑ จัดท าข้อมูลบุคคลและหน่วยงานในพื้นท่ีตั้ง
ของสถานศึกษาท่ีสามารถติดต่อ ประสานงาน
และให้การช่วยเหลือเยียวยา ฟ้ืนฟู จิตใจได้อย่าง
รวดเร็วทันท่วงที 
๒.๒ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยา ฟ้ืนฟูและให้
ค าปรึกษา โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ 
๒.๓ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือที่
เหมาะสม 
๒.๔ ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมหน่วยงาน 
องค์กร เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู 
๒.๕ จัดระบบประกันภัยรายบุคคลหรือ 
รายกลุ่มที่สามารถให้การคุ้มครองส าหรับ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
๒.๖ สร้างขวัญก าลังใจ โดยการติดตาม 
เยี่ยมเยือนอย่างสม่ าเสมอ 

- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ 
การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู 
จิตใจผู้ประสบเหตุความไม่
ปลอดภัย 

๓) ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย 

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้าน
กฎหมาย ให้ผู้ประสบเหตุได้รับความคุ้มครอง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
๓.๒ รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัด 
๓.๓ ด าเนินคดี จ าแนกประเภทของเหตุที่เกิด 
ติดต่อประสานงานผู้ปกครองเพ่ือด าเนินการหรือ
ด าเนินการแทนผู้ปกครอง 
๓.๔ ให้การคุ้มครองนักเรียนให้อยู่ในความ
ปลอดภัย 

- ผู้ประสบเหตุทุกคนได้รับ
การคุ้มครองตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการปฏิบัติขอบข่ายความปลอดภัยสถานศึกษา 
ขอบข่ายความปลอดภัยสถานศึกษาจ าแนกเป็น ๔ กลุ่มภัย โดยมีการด าเนินงานความปลอดภัย

สถานศึกษาตามมาตรการ ๓ ป ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม ซึ่งในแต่ละมาตรการมี  
แนวปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
๑. ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Vialence) 
 

๑.๑ การล่วงละเมิดทางเพศ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 
๑) ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง 
๒) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภัย 
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
จัดระบบการสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
การปลูกฝัง 
๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
๒) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  
๓) ฝึกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
การปราบปราม  
๑) เผยแพประชาสัมพันธ์ช่องทางในการขอความช่วยเหลือ 
๒) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
๓ แต่งตั้งคณะท างานด้านกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
๔) ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือการส่งต่อที่เหมาะสม 
 
๑.๒ การทะเลาะวิวาท 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 
๑) จัดท าระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
๒) ประชุมชี้แจงท าความเข้าในการปฏิบัติตนตามระเบียบ 
๓) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมทั้งในระดับชั้นเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
๔ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในสถานศึกษาและชุมชน  
๕) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือติดตามพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
การปลูกฝัง  
๑) ให้ความรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม และผลกระทบที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท 
๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม 
๓) จัดเวทีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 
 
 



การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
๓) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก 
 
๑.๓ การกลั่นแกล้งรังแก 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑ ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั้งกลุ่มผู้กระท าและผู้ถูกกระท า 
๒) จัดท าระเบียบข้อตกลงร่วมกัน ทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา 
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๔) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือติดตามพฤติกรรมนักเรียน 

การปลูกฝัง 
๑) ให้ความความเข้าใจหลักในการอยู่ร่วมกันในสังคม   
๒) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
๓) จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 

การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุ ทั้งในระดับชั้นเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
๒) ด าเนินการเอาโทษตามระเบียบข้อตกลง โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจาก
เบาไปหาหนัก 
๓) ติดตาม เยี่ยมเยือน ให้ก าลังใจผู้ถูกกระท า และสร้างความเข้าใจกับผู้กระท า 

 
๑.๔ การชุมนุมประท้วงและการจลาจล 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 
๑) ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๒) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภัย 
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  
๔) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
การปลูกฝัง  
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย สิทธิและหน้าที่พลเมือง  
๒) สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการชุมนุมประท้วงและการจลาจล 
๓) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ 
๔) จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ในโอกาสที่เหมาะสม 
การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
๓) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก 



๑.๕ การก่อวินาศกรรม 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 
๑) ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
๒) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน 
๔) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
การปลูกฝัง 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการก่อวินาศกรรม 
๒) จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ในโอกาสที่เหมาะสม 
๓) จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 
การปราบปราม 
๑) แต่งตัง้คณะท างานเพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒ ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
๓) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก 
 
๑.๖ การระเบิด 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑) ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๒) ส ารวจข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุประกอบระเบิด 
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน  
๔) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือติดตามพฤติกรรมนักเรียน 

การปลูกฝัง 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้ระเบิด 
๒) จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ในโอกาสที่เหมาะสม 
๓) จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 

การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
๓) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไป
หาหนัก 



๑.๗ สารเคมีและวัตถุอันตราย 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน  

๑) จัดท ามาตรการและแนวปฏิบัติในการด าเนินการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย 
๒) จัดสถานที่ในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้มิดชิด 
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 

การปลูกฝัง  
๑) สร้างความความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจาการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย  
๒) จัดกจิกรรมส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
๓) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานที่จริงในพ้ืนที่ 

การปราบปราม 
๑) ติดต่อประสานงานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
๒) ด าเนินการตามมาตรการและข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกัน 
 

๑.๘ การล่อลวง ลักพาตัว 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒) จัดระบบการติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน ผู้ใกล้ชิด และบุคคลภายนอก 
๓) จัดท าข้อมูลช่องทางขอความช่วยเหลือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและชุมชนการปลูกฝัง 

การปลูกฝัง 
๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 
๒) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน 
๓) ฝึกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ 

การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
๒) แต่งตั้งคณะท างานด้านกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
๓) ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมแก้ปัญหา



๒. ภัยท่ีเกิดจำกอุบตัิเหตุ (Accident) 
 
๒.๑ ภัยธรรมชำติ 
แนวทางการปฏิบัติ 
กำรป้องกัน  
๑) ส ารวจข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ   
๒) จัดท าแผนป้องกันภัยทางธรรมชาติ 
๓) จัดตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการป้องกันภัยธรรมชาติ 
4) ซักซ้อมการเผชิญเหตุภัยธรรมชาติ 
กำรปลูกฝัง 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ 
๒) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติ 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
กำรปรำบปรำม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
๒) ติดต่อสื่อสารเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
๓) ประสานงานหน่วยงาน องค์กร เพ่ือให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และฟ้ืนฟูจิตใจ 
  
๒.๒ ภัยจำกอำคำรเรียน สิ่งก่อสร้ำง 
แนวทางการปฏิบัติ 
กำรป้องกัน 
๑) ส ารวจสภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง  
๒) ติดป้ายสัญลักษณ์ในอาคาร หรือพ้ืนที่ที่ไม่แข็งแรงและมีความเสี่ยง  
๓) ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการเข้าพ้ืนที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
กำรปลูกฝัง 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักการสร้างความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต  
๒) ฝึกทักษะการสังเกตและหลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยง  
๓) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเอาตัวรอดเมื่อประสบภัยจากอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้าง 
กำรปรำบปรำม 
๑) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและด าเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 
๒) ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
 



๒.๓ ภัยจำกยำนพำหนะ 
แนวทางการปฏิบัติ 
กำรป้องกัน 
๑) ส ารวจข้อมูลยานพาหนะในสถานศึกษา  
๒) จัดระบบสัญจรในสถานศึกษาส าหรับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ และส าหรับการเดินเท้า 
๓) จัดท าแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากยานพาหนะ 
๔) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อการช่วยเหลือ 
๕) ส่งเสริมสนับสนุนการท าประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ 
กำรปลูกฝัง 
๑) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนและเครื่องหมายจราจร  
๒) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบภัยจากยานพาหนะ 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร 
กำรปรำบปรำม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
๒) ติดต่อสื่อสารเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
๓) ประสานงานหน่วยงาน องค์กร เพ่ือให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และฟ้ืนฟูจิตใจ 
 
๒.๔ ภัยจำกกำรจัดกิจกรรม 
แนวทางการปฏิบัติ 
กำรป้องกัน 
๑) แต่งตั้งคณะท างานประเมินความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
๒) จัดแยกกิจกรรมตามระดับความเสี่ยง 
๓) เสนอแนะแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรมต่าง ๆ 
กำรปลูกฝัง 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ปลอดภัย   
๒) ฝึกทักษะการเลือกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง 
๓) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยจากการปฏิบัติกิจกรรม 
กำรปรำบปรำม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
๒) ติดต่อสื่อสารเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
๓) ด าเนินการส่งต่อเพ่ือการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 



๒.๕ ภัยจำกเครื่องมือ อุปกรณ์ 
แนวทางการปฏิบัติ 
กำรป้องกัน 
๑) ส ารวจข้อมูลเครื่องมือ อุปกรณ์ จัดแยกส่วนที่ช ารุดและส่วนที่ใช้งานได้  
๒) จัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ให้ปลอดภัย 
๓) ด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรักษาและการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เป็นระบบ  
กำรปลูกฝัง 
๑) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ปลอดภัย 
๒) ฝึกทักษะการใช้ การบ ารุงรักษา การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ 
๓) จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในคุณค่าของเครื่องมือ อุปกรณ์ 
กำรปรำบปรำม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
๒) ประสานเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
๓) ด าเนินการส่งต่อเพ่ือการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
 

๓.ภัยท่ีเกดิจำกกำรถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 
 

๓. ๑ กำรถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง 
แนวทางการปฏิบัติ 
กำรป้องกัน 
๑) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒) จัดระบบการติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน และผู้ใกล้ชิด 
๓) จัดท าข้อมูลช่องทางขอความช่วยเหลือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและชุมชน 
กำรปลูกฝัง 
๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง  
๒) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน 
๓) ฝึกทักษะการปฏิเสธการเอาตัวรอด และการขอความช่วยเหลือ 
กำรปรำบปรำม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
๒) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
๓) ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
4) ติดตามเยี่ยมเยือนให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 
 
 



๓.๒ การคุกคามทางเพศ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑) ส ารวจนักเยนกลุ่มเสี่ยงและพ้ืนที่เป็นจุดเสี่ยง 
๒) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภัย  
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน 
๔) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 

การปลูกฝัง 
๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 
๒) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตรอบด้าน 
๓) ฝึกทักษะการปฎิเสธ การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ 

การปราบปราม 
๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการขอความช่วยเหลือ  
๒ แต่งตังคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
๓) แต่งตังคณะท างานให้ความช่วยเหลือ 
๔) ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือการส่งต่อที่เหมาะสม 
๕) สร้างขวัญก าลังใจโดยการติดตามเยี่ยมเยือนอย่างสม่ าเสมอ 
 

๓.๓ การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑) ส ารวจข้อมูลนักเรียนรายคน 
๒) วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ ความขาดแคลน ของนักเรียนร้ายคน 
๓) จัดท าแผนให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตามความขาดแคลน 
๔) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อประสานความช่วยเหลือ 

การปลูกฝัง 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒) บริการให้ค าปรึกษาส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๓) จดักิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในความเสมอภาค เอื้อเสื้อเผื่อแผ่ต่อกัน 

การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
๒) ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
๓) ติดตามเยี่ยมเยือนให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

 



๔. ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) 
๔.๑ ภาวะจิตเวช 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑) ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๒) ติดต่อประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือประเมินภาวะจิต  
๓) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษรายคน 
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน  
๕) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 

การปลูกฝัง 
๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน 
๒) จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
๓) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหา

หนัก 
๔) ประสานการส่งต่อเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
 

๔.๒ ติดเกม 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑) ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๒) ส ารวจข้อมูลพื้นที่แหล่งให้บริการร้านเกม 
๓) ก าหนดข้อตกลงเพ่ือปฏิบัติร่วมกัน 
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน  
๕) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 

การปลูกฝัง  
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการติดเกม 
๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการการคิด วิเคราะห์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 

การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 



๓) ด าเนินการเอาผิดตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
๔) ติดตามเยี่ยมเยือนเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 

๔.๓ สารเสพติด 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑) ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๒) วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล  
๓) ก าหนดข้อตกลงเพ่ือปฏิบัติร่วมกัน 
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๕) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 

การปลูกฝัง 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัย และผลกระทบของการแตต่ิดยาเสพติด 
๒) จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในวันส าคัญต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 

การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
๓) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหา

หนัก 
๔) ประสานการส่งต่อเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
 

๔.๔ โรคอุบัติใหม่ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑) ส ารวจข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนรายคนและบุคคลใกล้ชิด 
๒) จัดท าแผนในการป้องกันโรคระบาดในมนุษย์  
๓) บริการวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดในมนุษย์ 
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๕) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือติดตามข้อมูลด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

การปลูกฝัง 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดในมนุษย์ 
๒) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติตน เพ่ือความปลอดภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ 
๓) จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 



๒) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
๓) ด าเนินการตามมาตรการที่กฎหมายก าหนด 
๔ ประสานการส่งต่อเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
 

๔.๕ ภัยไซเบอร์ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑) ส ารวจข้อมูลการใช้งานระบบไซเบอร์ของนักเรียนรายคน  
๒) ก าหนดข้อตกลงเพ่ือปฏิบัติร่วมกัน 
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน  
๔) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง  

การปลูกฝัง 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบไซเบอร์โดยขาดวิจารณญาณ 
๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการการคิด วิเคราะห์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 

การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
๓) ด าเนินการเอาผิดตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
๔) ติดตามเยี่ยมเยีอนเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
 

๔.๖ การพนัน 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑) ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๒) ส ารวจพื้นที่ท่ีเป็นแหล่งการพนัน  
๓) ก าหนดข้อตกลงเพ่ือปฏิบัติร่วมกัน 
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๕) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 

การปลูกฝัง 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการพนัน 
๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการการคิด วิเคราะห์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 

การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 



๓) ด าเนินการเอาผิดตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
๔) ติดตามเยี่ยมเยือนเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
 

๔.๗ มลภาวะเป็นพิษ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑) ส ารวจข้อมูลพื้นที่ที่เกิดมลภาวะเป็นพิษในสถานศึกษาและชุมชน 
           ๒) จัดท าป้ายสัญลักษณ์แสดงพ้ืนที่มลภาวะเป็นพิษ  

๓) จัดท าแผนในการแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษร่วมกัน 
๔) ก าหนข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน 

การปลูกฝัง 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากมลภาวะเป็นพิษ 
๒) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการลดมลภาวะเป็นพิษ 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการลดมลพิษร่วมกับชุมชน 

การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
๓) ด าเนินการเอาผิดตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
๔) ติดตามเยี่ยมเยือนเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
 

๔.๘ โรคระบาดในสัตว์ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน  

๑) ส ารวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงของนักเรียนรายคน 
๒) จัดท าแผนในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
๓) บริการวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๕) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือติดตามข้อมูลสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง  

การปลูกฝัง 
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ 
๒) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติตน เพ่ือความปลอดภัยจากโรคระบาดในสัตว์ 
๓) จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

การปราบปราม 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
๒) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
๓) ด าเนินการตามมาตรการที่กฎหมายก าหนด 



๔) ประสานการส่งต่อเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
 
๔.๙ ภาวะทุพโภชนาการ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

๑) การส ารวจและจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 
           ๒) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

๓) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครอง 
๔) จัดท าฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบพัฒนาการและความก้าวหน้าในการลดภาวะทุพโภชนาการ 
๕) จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ 
๖) การดูแลอาหารกลางวัน อาหารเสริม และอาหารว่างที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

การปลูกฝัง 
๑) จดักิจกรรมให้ความด้านโภชนาการแก่นักเรียน 
๒) จัดกิจกรรมออกก าลังกาย และวิการรักษาสุขภาพให้กับนักเรียน 
๓) การบูรณาการความรู้ด้านโภชนาการในการจัดการเรียนการสอน 

การปราบปราม 
๑) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการขอความช่วยเหลือ 
๒) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
๓) แต่งตั้งคณะท างานกองทุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๔) ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือการส่งต่อที่เหมาะสม 
 
ทั้งนี้สถานศึกษาควรจัดท าเอกสารสรุปการจัดท าแผนเสริมสร้างเพ่ือความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบ แสดงรายละเอียดที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามองค์ประกอบ ต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 องค์ความรู้ 
ส่วนที่ 3 การเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา 
ส่วนที่ 4 การด าเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา 
ส่วนที่ 5 การก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 



1
• การประเมินสภาพความเสี่ยงด้านความไม่ปลอดภัยและจัดล าดับความ

เส่ียง

2
• การจัดท าแผนด าเนินการความปลอดภัยตามมาตรการและขอบข่ายภัย

สถานศึกษา

3
• การด าเนินการตามแผน

4
• การก ากับ ติดตาม และประเมินผล

 
กำรด ำเนินกำรเสรมิสรำ้งควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 
การด าเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 

1) การประเมินสภาพความเสี่ยงด้านความไม่ปลอดภัยและจัดล าดับความเสี่ยง 
2) การจัดท าแผนด าเนินการความปลอดภัยตามมาตรการและขอบข่ายภัยสถานศึกษา 
3) การด าเนินการตามแผน 
4) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 

 สถานศึกษาด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตามแนวด าเนินการ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ โดยยึดตัวชี้วัดในการด าเนินการทุก
ประเด็น มีการจัดท าเครื่องมือก ากับ ติดตาม และประเมินผลที่มีคุณภาพและครอบคลุม มีการจัดท าแผนการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลก าหนดปฏิทินด าเนินการ เพ่ือให้มีผลการด าเนินการประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ และ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2. ศึกษาแนวด าเนินการ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ และตัวชี้วัดการด าเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษา 

3. จัดท าแผนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
4. ก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
5. จัดท าเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาที่

สอดคล้องกับตัวชี้วัดในการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
6. ด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
7. สรุปผลการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะประเด็นที่เป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนา 

พร้อมแนวทางในการพัฒนาในการศึกษาต่อไป 
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษาในช่องทางท่ีหลากหลาย 

 

แผนเผชิญเหตุเพื่อควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ  

 สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเตรียมพร้อมการเผชิญเหตุเพ่ือความปลอดภัยสถานศึกษามีการซักซ้อมอย่าง
เคร่งครัด สม่ าเสมอ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน เหตุความไม่ปลอดภัยสถานศึกษาต้องมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ เพ่ือ
ลดระดับความรุนแรง ระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหา มีแนวทางด าเนินการเตรียมพร้อมการ
เผชิญเหตุ ดังนี้ 

1. สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุแล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์ 
2. รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center สามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง Application MOE 
Safety Center, Website www.moesafetycenter.com, LINE@MOESafetyCenter 
หรือที่ CallCenter 02-126-6565 

http://www.moesafetycenter.com/


2.2 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการช่วยเหลือ 
2.3 แจ้งผู้ปกครอง 

3. ด าเนินการระงับเหตุความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหา 
4. ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
5. จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการด าเนินงานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 

และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

แนวทำงกำรด ำเนินกำรเผชิญเหต ุ

 เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย สถานศึกษาสามารถปฏิบัติการเผชิญเหตุ เพ่ือลดระดับความรุนแรง 
ระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหา ตามขอบข่ายภัยสถานศึกษา 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ภัยท่ีเกิดจำกกำรใช้ควำมรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 
1.1 กำรล่วงละเมิดทำงเพศ 

1.1.1 สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์ 
1.1.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งครูที่ปรึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน                   

การด าเนินการช่วยเหลือและแจ้งผู้ปกครอง 
1.1.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
1.1.4 ด าเนินการระงับเหตุความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหา 
1.1.5 ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน โดยค านึงถึง                      

ความปลอดภัย 
1.1.6 กรณีนักเรียนที่มีความเสี่ยงต้องให้ได้รับการคุ้มครอง การสงเคราะห์ในเบื้องต้นโดยทันที 
1.1.7 กรณีนักเรียนต้องได้รับการสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์ตาม

ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการสงเคราะห์นักเรียน 
1.1.8 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องทราบตามกรณี 
1.2 กำรทะเลำะวิวำท 

1.2.1 สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์ 
1.2.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งครูที่ปรึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหยุด

เหตุการณ์นั้นๆ หากเกินก าลังให้หาคนช่วยเหลือในการระงับเหตุแล้วแจ้งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบทันที 

1.2.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
1.2.4 ครูที่ปรึกษา ครูผู้ประสบเหตุ พูดคุย ให้ก าลังใจ สร้างความไว้วางใจแก่นักเรียน รอจน

นักเรียนผ่อนคลายลง ประสานเชิญผู้ปกครองมาพบนักเรียนที่สถานศึกษาเพ่ือรับทราบ



ข้อเท็จจริงจากค าบอกเล่าของนักเรียนด้วยตนเอง แล้วร่วมกันแสวงหาแนวทาง
ช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้กลับไปกระท าพฤติกรรมความรุนแรงขึ้นอีก 

1.2.5 หากคู่กรณีอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและเมื่อความขัดแย้ง
ลดลงครูฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดให้ทั้งสองฝ่ายได้พบ เพื่อปรับความเข้าใจและสร้าง
ความรักความสามัคคีกัน 

1.2.6 หากคู่กรณีเป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายบุคลากรที่
เหมาะสมเป็นผู้ด าเนินการในการแก้ไขปัญหา 

1.2.7 จัดให้มีนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา ส าหรับนักเรียนที่อยู่ระหว่างปรับพฤติกรรม คอย
ช่วยเหลือแนะน าให้ค าปรึกษา 

1.2.8 กรณีเหตุการณ์รุนแรง ให้รายงานข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 24 ชั่วโมง 

1.2.9 เมื่อนักเรียนถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมตัว หรือมอบตัว สถานศึกษาต้องออกหนังสือ
รับรองการเป็นนักเรียนให้ 

1.2.10 กรณีต้องการประกันตัวนักเรียน สามารถใช้ต าแหน่งหน้าที่ของข้าราชการในการประกัน
ตัวได้ 

1.2.11 จัดเกบ็ข้อมูลด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

1.3 กำรกลั่นแกล้งรังแก 
 1.3.1 สถานศึกษาได้รับแจ้ง แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์คัด

กรองระดับความรุนแรงของการถูกกลั่นแกล้งรังแก 
 1.3.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายครูที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องให้ค าแนะน า ปรึกษา

ในการแก้ปัญหา 
 1.3.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
 1.3.4 ติดตามดูแลการให้ความช่วยเหลือส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
 1.3.5 จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างาน และรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

1.4 กำรชุมนุมประท้วงและกำรจลำจล 
 1.4.1 สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์               

เพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 
 1.4.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา  

1.4.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
 1.4.4 ประสานภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมแก้ปัญหา โดยเน้นการไกล่เกลี่ย 

ประนีประนอมตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก 



 1.4.5 ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
 1.4.6 จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

1.5  กำรก่อวินำศกรรม 
1.5.1 สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
เพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
1.5.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร.1669 
1.5.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
1.5.4 ประสานสถานีต ารวจในท้องที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา สนับสนุน

ข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
1.5.5 ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 
1.5.6 ประสานหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแลบรรเทา

ความเดือดร้อนของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 
1.5.7 ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามมาตรการ

จากเบาไปหาหนัก 
1.5.8 ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
1.5.9 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

1.6 กำรระเบิด 

1.6.1  สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
    เพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

1.6.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร.1669 
1.6.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
1.6.4 ประสานสถานีต ารวจในท้องที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา สนับสนุน

ข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
1.6.5 ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 
1.6.6 ประสานหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแลบรรเทา

ความเดือดร้อนของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 
1.6.7 ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามมาตรการ

จากเบาไปหาหนัก 
1.6.8 ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 



1.6.9 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

1.7 สำรเคมีและวัตถุอันตรำยท ำให้เกิดมลภำวะเป็นพิษ 

1.7.1  สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
    เพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

1.6.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร.1669 
1.6.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
1.6.4 ประสานสถานีต ารวจในท้องที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา สนับสนุน

ข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
1.6.5 ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 
1.6.6 ประสานหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแลบรรเทา

ความเดือดร้อนของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 
1.6.7 ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามมาตรการ

จากเบาไปหาหนัก 
1.6.8 ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
1.6.9 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

1.8 กำรล่อลวง ลักพำตัว 

1.8.1   สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
    เพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

1.8.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาหรือผู้ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการช่วยเหลือและแจ้ง
ผู้ปกครอง 

1.8.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
1.8.4 ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนด้านร่างกาย จิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
1.8.5 ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนคุ้มครอง ติดตาม โดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน 
1.8.6 กรณีนักเรียนที่มีความเสี่ยงต้องให้ได้รับการคุ้มครอง การสงเคราะห์ในเบื้องต้นโดยทันที 
1.8.7 กรณีนักเรียนต้องได้รับการสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์ตาม

ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการสงเคราะห์นักเรียน   
1.8.8 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

 



 

2. ภัยท่ีเกิดจำกอุบัติเหตุ  

 2.1 ภัยธรรมชำติ (แผ่นดินไหว น้ ำท่วม สึนำมิ แผ่นดินถล่ม ฯลฯ) 

2.1.1  สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
    เพ่ือแจ้งสัญญาณเตือนภัย 

2.1.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและประเมินสถานการณ์ 
2.1.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
2.1.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
2.1.5 อพยพนักเรียนเข้าสู่พ้ืนที่ปลอดภัย 
2.1.6 คัดแยกปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2.1.7 ส่งต่อ ติดตาม ช่วยเหลือ เยียวยา รายกรณี 
2.1.8 ส ารวจความเสียหาย 
2.1.9 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

2.2 ภัยจำกอำคำรเรียน สิ่งก่อสร้ำง 

2.2.1  สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
    เพ่ือแจ้งสัญญาณเตือนภัย 

2.2.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 
2.2.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
2.2.4 ประสานภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
2.2.5 ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครอง ติดตาม 
2.2.6 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

2.3 ภัยจำกยำนพำหนะ 

2.3.1  สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
2.3.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ศูนย์ฉุกเฉิน โทร.1669 แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ

และแจ้งผู้ปกครอง 
2.3.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
2.3.4 ประสานงานติดตามอาการของนักเรียน และติดตาม เรื่องการประกันภัย แจ้งทะเบียน

รถ ประเภทรถท่ีประสบอุบัติเหตุ เพ่ือสถานพยาบาลจะได้ด าเนินการค่าใช้จ่ายในการ



รักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยผู้ปกครองนักเรียนไม่ต้อง
ส ารองจ่าย 

2.3.5 แจ้งความลงบันทึกประจ าวันต่อเจ้าพนักงานไว้เป็นหลักฐาน ในการเรียกร้องสินไหม
ทดแทน 

2.3.6 กรณีท่ีนักเรียนท าประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ให้ด าเนินการเรียกค่าเสียหาย
และค่าสินไหมทดแทน หากมีปัญหา ให้ติดต่อประสานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

2.3.7 กรณีนักเรียนเสียชีวิตให้ติดต่อขอรับหนังสือรับรองการตาย (ทร.4/1) จากสถาน 
พยาบาลในพ้ืนที่ 

2.3.8 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

2.4 ภัยจำกกำรจัดกิจกรรม 

2.4.1  สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
    เพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

2.4.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา  
2.4.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
2.4.4 ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา 

สนับสนุนข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
2.4.5 ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ 
2.4.6 ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
2.4.7 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

2.5 ภัยจำกเครื่องมือ อุปกรณ์ 

2.5.1  สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
    เพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

2.5.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา  
2.5.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
2.5.4 ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา 

สนับสนุนข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
2.5.5 ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ 
2.5.6 ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

 



2.5.7 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

3. ภัยท่ีเกิดจำกกำรถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 

 3.1 กำรถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง 

3.1.1  สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
3.1.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งครูที่ปรึกษา หรือผู้ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ

ช่วยเหลือ และแจ้งผู้ปกครอง 
3.1.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
3.1.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา สนับสนุนข้อมูล และอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
3.1.5 ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุ 
3.1.6 ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
3.1.7 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

 3.2 กำรคุกคำมทำงเพศ 

3.2.1  สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
3.2.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งครูที่ปรึกษา หรือผู้ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ

ช่วยเหลือ และแจ้งผู้ปกครอง 
3.2.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
3.2.4 บันทึกข้อมูลในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา และแจ้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3.2.5 ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
3.2.6 กรณีนักเรียนที่มีความเสี่ยงต้องให้ได้รับการคุ้มครอง การสงเคราะห์ในเบื้องต้นโดยทันที 
3.2.7 กรณีนักเรียนต้องได้รับการสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์ตาม

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการสงเคราะห์
นักเรียน 

3.2.8 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

 3.3 กำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกสังคม 

3.3.1 สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  



3.3.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งครูที่ปรึกษา หรือผู้ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ
ช่วยเหลือ และแจ้งผู้ปกครอง 

3.3.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
3.3.4 ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
3.3.5 ประสานความร่วมมือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ปัญหารายกรณี 
3.3.6 ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
3.3.7 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

4. ภัยท่ีเกิดจำกผลกระทบทำงสุขภำวะทำงกำยและจิตใจ (Unhealthiness)   

4.1  โรคทำงจิตเวช 

4.1.1   สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
4.1.2   รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แล้วแจ้งผู้ปกครอง เพ่ือน านักเรียนเข้าสู่กระบวนการ      

คัดกรองโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
4.1.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
4.1.4 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา 
4.1.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาเดือดร้อนของนักเรียน 
4.1.6 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
4.2 กำรติดเกม 

4.2.1   สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
4.2.2   รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งผู้ปกครอง  
4.2.3  แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
4.2.4 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา 
4.2.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาเดือดร้อนของนักเรียน 
4.2.6 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
4.3  สำรเสพติด 

4.3.1   สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมิน 
ปัญหาสถานการณ์  

4.3.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการช่วยเหลือ
และแจ้งผู้ปกครอง  

4.3.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 



4.3.4 ด าเนินการแก้ไขปัญหารายกรณี ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอมตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก และช่วยเหลือนักเรียนด้านร่างกาย 
จิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

4.3.5 ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
4.3.6 กรณีนักเรียนที่มีความเสี่ยงต้องให้ได้รับการคุ้มครอง การสงเคราะห์ในเบื้องต้นโดยทันที 
4.3.7 กรณีนักเรียนต้องได้รับการสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์ตาม

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการสงเคราะห์
นักเรียน 

4.3.8 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

4.4  โรคอุบัติใหม่ 

4.4.1   สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์
เพ่ือระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
4.4.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
4.4.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
4.4.4 ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ปัญหา 
4.4.5 ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดโรค คัดกรอง และแยกผู้

เกิดโรคอุบัติใหม่เพ่ือรักษา และกลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 
4.4.6 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของ

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกิดโรค 
4.4.7 ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
4.4.8 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
4.5  ภัยไซเบอร์ 

4.5.1   สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์ 
4.5.2   รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งผู้ปกครอง 
4.5.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
4.5.4 ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ปัญหา 
4.5.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของ

นักเรียน 
4.5.6 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
 



4.6  กำรพนัน 

4.6.1   สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์ 
4.6.2   รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งผู้ปกครอง 
4.6.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
4.6.4 ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ปัญหา 
4.6.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของ

นักเรียน 
4.6.6 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
4.7  มลภำวะเป็นพิษ 

4.7.1   สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
     เพ่ือแจ้งเตือนนักเรียน  
4.7.2   รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
4.7.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
4.7.4 ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ปัญหา 
4.7.5 ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยคัดกรองและแยกผู้

ประสบเหตุเพื่อรักษา และกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกัน 
4.7.6 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของ

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภัย 
4.7.7 ติดตาม ดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
4.7.8 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
4.8  โรคระบำดในสัตว์ 

4.8.1   สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
     เพ่ือแจ้งเตือนนักเรียน  
4.8.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
4.8.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
4.8.4 ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ปัญหา 
4.8.5 ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดโรค คัดกรองและแยกผู้

เกิดโรคระบาดเพ่ือรักษา และกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
4.8.6 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของ

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกิดโรค 



4.8.7 ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
4.8.8 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
4.9  ภำวะทุพโภชนำกำร 

4.9.1   สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประเมินปัญหาสถานการณ์  
4.9.2 รายงานผู้บริหารสถานศึกษา  
4.9.3 แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
4.9.4. ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ปัญหา 
4.9.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของ

นักเรียนที่เกิดภาวะทุพโภชนาการ 
4.9.6 ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
4.9.7 จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 



1. ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ระบบ MOE Safety Platform        

 Website ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2        

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 032-473860 ตอ่ 204 
    โทร. 081-5712595        

  ไลน์ MOESC ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
      ไลน์ ข่าวสารราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
      ไลน์ พสน. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
       

  จดหมาย : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2                                        
      ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 
       

    ติดต่อด้วยตนเอง 
       



 

 

 


