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1. ความสำคัญจำเปนการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา

 ยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีวัตถุประสงคหลักในการ

เสริมสรางความมั่นคงในชีวิตของคนทุกชวงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบ

ตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม และภัยจากไซเบอรเปนตน แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560– 

2579) จึงไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดจากความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุค

ศตวรรษที่ 21 เปนพลวัตทีกอใหเกิดความทาทายในดานการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจาก

การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ประเทศเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณในอนาคตอันใกล การติดกับดักประเทศ

ที่มีรายไดปานกลาง ทัศนคติ ความเชื ่อ คานิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแส

โลกาภิวัตนเปนผลใหเกิดการเรงแกไขปญหา ทั้งยังเกิดภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบใหมที่สงผลกระทบตอประชาชน

และประเทศชาติมีความซับซอนและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภัยในแตละดานลวนมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศกอปรกับ

นโยบาย Quick Win 7 วาระเรงดวน ขอที่ 1 ความปลอดภัยของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการมองเห็นภัยที่เกิดแกนักเรียน

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นซ้ำและสงผลกระทบตอสภาพรางกายและจิตใจในหลายปที่ผานมา เชน ภัยจาก

การคุกคามทางเพศ ภัยจากการกลั่นแกลงรังแก (Bully) รวมถึงภัยที่เกิดจากโรคอุบัติใหม ไดแก การแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เปนผลใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรูและสวัสดิภาพชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา     

 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปน “การศึกษา

ขั้นพื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม

และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหแกผูเรียน ครู

และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำสงเสริมความปลอดภัยสรางความมั่นใจใหสังคม เพื่อคุมครอง

ความปลอดภัยแกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหการปองกัน ดูแล ชวยเหลือหรือ

เยียวยา และแกไขปญหามีความเปนเอกภาพ มีขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ สามารถแกไขปญหาและบริหารจัดการ

ความเส่ียงไดอยางย่ังยืนดวยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ไดแก ปองกัน ปลูกฝง และปราบปราม ใหเกิดความปลอดภัย

ใหมากท่ีสุด และไมใหเกิดเหตุการณน้ันซ้ำอีก เพ่ือสรางความม่ันใจ และความเช่ือม่ันใหแกนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป ในการท่ีจะไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัยอยางม่ันคงและย่ังยืน เพ่ือใหแนวทาง

การปฏิบัติสอดคลองและเปนระบบกระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทำคูมือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อ

เปนแนวทางในการสรางความปลอดภัยในเกิดแกนักเรียนเปนสำคัญ เพราะความปลอดภัยเปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรง

ตอคุณภาพและการเรียนรูของผูเรียน
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2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อสรางความรูความเขาใจในการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา

 2.2 เพื่อสรางความเขมแข็งการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา

 2.3 เพื่อดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาอยางเปนระบบ

 2.4 เพื่อรายงานการดำเนินการดานความปลอดภัยตอหนวยงานตนสังกัด

๓. เปาหมาย

๓.1 สถานศึกษามีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา

 ๓.2 สถานศึกษามีการปฏิบัติที่เปนเลิศ ในการเสริมสรางความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ๓.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความคุมครองดูแลใหมีความปลอดภัย

 ๓.4 สถานศึกษากับ หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการดำเนินงานดาน

ความปลอดภัยสถานศึกษา

๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๔.๑ สถานศึกษาทุกแหงมีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา

 ๔.๒ รอยละ 80 ของสถานศึกษามีการปฏิบัติที่เปนเลิศ ในการเสริมสรางความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

 ๔.๓ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับความคุมครองดูแลใหมีความปลอดภัย 

 4.4 รอยละความรวมมือระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคีเครือขาย มีสวน

รวมในการดำเนินงานดานความปลอดภัยสถานศึกษา
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สวนที่ ๒ 

องคความรูดานความปลอดภัยองคความรูดานความปลอดภัย
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การศึกษามีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ ในฐานะท่ีเปนกระบวนการหน่ึงท่ีมีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการและทิศทางของประเทศ การศึกษาจึงหมายถึงการพัฒนาบุคคลใหมีความเจริญ

งอกงามทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม การสรางความปลอดภัยใหแกนักเรียนเปนสิ่งสำคัญ เพราะความ

ปลอดภัยเปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหประสบผลสำเร็จ

ตามเปาประสงคข้ึนอยูกับความสุขและการมีชีวิตท่ีปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถปองกันหรือไดรับการ

ปองกันตนเองจากปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได มีความรู ความเขาใจ จิตสำนึก และเจตคติที่ดี และมีทักษะในการปองกันภัย 

สามารถหรือไดรับการแกไขปญหา ชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู และดำเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ดังน้ัน จึงเปนภารกิจสำคัญ

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจะตองมีแนวนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยใหเกิดข้ึน

1. นโยบายดานความปลอดภัย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือ

ลดความเส่ียงดานภัยพิบัติเพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด และนำไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีรายละเอียดดังน้ี

1. บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชนทองถิ่นและสาขา

การผลิตตาง ๆ พัฒนาองคความรู สนับสนุนการประเมินและจัดทำแผนที่ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่และภาคการผลิตที่มี

ลำดับความสำคัญสูง

 2. เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุนการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติ

ในระดับพื้นที่ สงเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง สงเสริมภาคเอกชนในการจัดทำแผนบริหาร

ความตอเน่ืองของธุรกิจ สรางจิตสำนึกความปลอดภัยสาธารณะ สงเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนทองถ่ินในการรวมกัน

ดำเนินการปองกันและลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ

 3. พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยใหมีความแมนยำ นาเชื่อถือ และมี

ประสิทธิภาพ สงเสริมกลไกการเขาถึงขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีสมัยใหม พัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

และสามารถเช่ือมโยง แลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานท้ังในและตางประเทศได พัฒนากลไกบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน

4. พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูประสบภัยไดอยางทั่วถึง

และเปนธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิดภัยพิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย

ของส่ิงกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของโครงสราง

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลัก

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย

วิสัยทัศน และแนวคิดการจัดการการศึกษา โดยไดกำหนดใน ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและ

ประเทศชาติ ปจจุบันภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบใหมที่สงผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติมีความซับซอนและ

รุนแรงมากข้ึน อาทิ ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 

ความม่ันคงของชาติจึงมิไดครอบคลุมเฉพาะมิติดานการทหารหรืออำนาจอธิปไตยเทาน้ัน แตยังครอบคลุมมิติตาง ๆ ท้ังเศรษฐกิจ

สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ ่งในแตละมิติลวนมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ
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การปองกันภัยคุกคามเหลานี้จะตองพิจารณาในมิติที่มีความเชื่อมโยงกัน และการดำเนินการเพื่อวางรากฐานและกลไก

การสรางความมั่นคงเพื่อปองกันและปองปรามภัยเหลานี้นั้นจะตองเริ่มที่กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ การดูแลและ

ปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม ไมวาจะเปนอาชญากรรม ความรุนแรงในสังคมในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก

ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เพื่อสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต ลดความเสี่ยงจากภัย

คุกคามตาง ๆ 

ดังน้ัน การจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมประเด็นหลักสำคัญท่ีมีผลดานความม่ันคงแกคนในชาติจะสงผลใหทุกคนมีจิตสำนึก 

ความรู ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ ความเช่ือคานิยม และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคม

และโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติและสงบสุข อันจะสงผลใหสังคมและประเทศเกิดความม่ันคง

ธำรงรักษาอธิปไตย และผานพนจากภัยคุกคามตาง ๆ ได

ความเขาใจเก่ียวกับกรอบความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียน (Comprehensive School Safety Framework : CSSF) 

ไดปรากฏอยูในกรอบการดำเนินงานระดับโลก ทั้งที่เปนกรอบความคิดริเริ่ม และขอตกลงหลายฉบับ CSSF ตั้งอยูใจกลางของ

กรอบการดำเนินงานท่ีทับซอนกันหลายดาน ไดแก เปาหมาย การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) การลดความเสี่ยงจาก

ภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) และSendai Framework for DRR โดยมีหลักการสำคัญ คือ การศึกษาเปนสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของเด็ก ซึ่งชวยใหประชาคมโลกเกิดความชัดเจนถึงภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ ความขัดแยง ความรุนแรง

และการพลัดถิ่น

ความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียน เปาหมายของความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียน

เพื่อคุมครองนักเรียนและบุคลากรดานการศึกษา

จากการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และอันตรายในโรงเรียน

เพื่อใหโรงเรียนวางแผนจัดการศึกษา

ตอเนื่องแมในระหวางที่เกิดภัยพิบัติ

เพื่อสรางความเขมแข็งในการลดความเสี่ยง

และการฟนตัวของภาคการศึกษา

เพื่อปกปองการลงทุนในภาคการศึกษา
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สามเสาหลักของความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียน

ความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียน ซึ ่งอยู ภายใตนโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษา มีความสอดคลองกับ

การบริหารจัดการภัยพิบัติ ในระดับสากล ระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และระดับพื้นที่ รวมทั้งในโรงเรียน

 กรอบแนวคิดดวามปลอดภัยรอบดานในโรงเรียน ประกอบดวยสามเสาหลัก (Three Pillars) ไดแก

รากฐานของการวางแผนสำหรับความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียนคือการจัดทำการประเมินความเสี่ยงแบบภัย

หลายชนิด การวางแผนนี้ควรเปนสวนหนึ่งของระบบขอมูลการจัดการการศึกษาในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและในระดับ

พื้นที่ ขอมูลเรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหนโยบายของภาคการศึกษาและการจัดการในภาพรวม

ซึ่งจะใหขอมูลเชิงประจักษและหลักฐานที่สำคัญสำหรับการวางแผนและการดำเนินงาน

ความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียนและความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development

Goals) พ.ศ. 2558 - 2573 และกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573

ผลสัมฤทธ์ิของการบูรณาการความปลอดภัยรอบดานในโรงเรียนเขาไปในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายและการลดความ

เสี่ยงภัยพิบัติเรื่องการลดความเสี่ยง ไดแก

 1) ปรับปรุงการเขาถึงการศึกษาของเด็กอยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ และปลอดภัย

 2) พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหแกสถาบัน กสไกและเครือขายประสานงาน รวมทั้งศักยภาพระดับประเทศ

ในการสรางความสามารถในการรูรับปรับตัวและฟนคืนกลับ (Resilience) จากภัยและอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกภาคการศึกษา

ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น

 3) บูรณาการแนวทางการลดความเส่ียงเขาไปในการดำเนินงานเก่ียวกับการเตรียมพรอมรับภัยฉุกเฉิน การตอบสนอง

และการฟนฟูจากภัยพิบัติในภาคการศึกษา

 4) ติดตามและประเมินผลความกาวหนาของการดำเนินงานดานการลดความเส่ียงภัยพิบัติและความขัดแยง

5) เพ่ิมจำนวนและความสามารถในการเขาถึงขอมูลหลักฐานท่ีเก่ียวกับภัย เชน ขอมูลเก่ียวกับระบบเตือนภัยลวงหนา

สำหรับภัยหลายชนิด (multi-hazard early warning system) และขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยพิบัติ

1
ดานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

ที่ปลอดภัย (Safer Learning Facilities)

3
ดานการศึกษาดานการลดความเสี่ยงและการรูรับปรับตัวจากภัยพิบัติ

(Risk Reduction and Resilience Education)

2
ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา

(School Disaster Management)
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2. กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546

  สาระสำคัญ

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอนท่ี 95 ก วันท่ี 2 ตุลาคม 2546 

มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2547 สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับน้ี เก่ียวกับเร่ืองสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนท่ีตอง

ไดรับความคุมครองจากรัฐโดยไมเลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสำคัญ พ.ร.บ. ฉบับน้ี มีท้ังหมด 9 หมวด 

88 มาตราดวยกันแยกเปน มาตรา 1-6 อธิบายความหมายเก่ียวของกับ พ.ร.บ. ฉบับน้ี

ท่ีวาดวยเร่ือง

สถานรับเล้ียงเด็ก

สถานพัฒนาและฟนฟู

(มาตรา 51-62)

หมวด 6
ท่ีวาดวยเร่ือง

การสงเสริม

ความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา

(มาตรา 63-67)

หมวด 7

ท่ีวาดวยเร่ือง

กองทุนคุมครองเด็ก

(มาตรา 68-77)

หมวด 8

ท่ีวาดวยเร่ือง

ออกกำหนดโทษ

(มาตรา 78-86)

หมวด 9 บทเฉพาะกาล

(มาตรา 87-88)

ท่ีวาดวยเร่ือง

คณะกรรมการ

คุมครองเด็ก

(มาตรา 7-21)

หมวด 1

ท่ีวาดวยเร่ือง

การปฏิบัติตอเด็ก

(มาตรา 22-31)

หมวด 2

ท่ีวาดวยเร่ือง

การสงเคราะหเด็ก

(มาตรา 32-39)

หมวด 3

ท่ีวาดวยเร่ือง

การคุมครอง

สวัสดิภาพเด็ก

(มาตรา 40-47)

หมวด 4 หมวด 5

ท่ีวาดวยเร่ือง

ผูคุมครอง

สวัสดิภาพเด็ก

(มาตรา 48-50)
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“แดงพบเด็กหญิงเขียว จึงชวนไปเท่ียวคางคืนท่ีพัทยา

 โดยไมไดขออนุญาตจากบิดามารดาของเด็กหญิงเขียว

แมแดงจะไมไดลวงเกินเด็กหญิงเขียวก็ตาม ถือวามีความผิด

ฐานพรากเด็กไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุ

อันสมควร หากแดงลวงเกินทางเพศเด็กหญิงเขียว 

แดงจะตองไดรับโทษท่ีหนักข้ึน”

ระเบียบ กฎหมายความผิดเก่ียวกับเพศ และความผิดตอเสรีภาพ 
  

พรากผูเยาว

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 บัญญัติวา ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป

ไปเสียจากบิดา มารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต 3 ป ถึง 15 ป และปรับ ตั้งแต 6,000 บาท ถึง

30,000 บาท ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 บัญญัติวา ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเสีย

จากบิดา มารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล โดยผูเยาวน้ันไมเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจำคุกต้ังแต 2 ปถึง 10 ป และปรับต้ังแต 

4,000 บาท ถึง 20,000 บาท ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผูเยาว เปนการพาเด็กหรือผูเยาวไป หรือแยกเด็กหรือผูเยาว

ออกไปจากความปกครองดูแลของบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กหรือผูเยาว หากการพรากเด็กหรือผูเยาวไปเพื่อการ

อนาจาร เชน พาไปกอดจูบ ลูบคลำ ผูนั้นจะตองไดรับโทษหนักยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากมีการรวมประเวณีหรือมีเพศสัมพันธ

ผูน้ันจะตองถูกดำเนินคดีขอหาขมขืนกระทำชำเราอีกขอหาหน่ึง มีโทษหนักมาก แมผูเยาวน้ันจะยินยอมไปดวย ผูท่ีพรากก็ตอง

มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 ซ่ึงบัญญัติวา ผูใดพรากผูเยาวอายุเกินกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไป

เสียจากบิดา มารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล เพ่ือหากำไร หรือเพ่ือการอนาจาร โดยผูเยาวน้ันเต็มใจไปดวย ตองระวางโทษจำคุก

ตั้งแต 2 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 4,000 บาท ถึง 20,000 บาท เชน 

 กระทำอนาจาร

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 บัญญัติวา ผูใดกระทำอนาจารแกบุคคลอายุกวาสิบหาป โดยขูเข็ญดวย

ประการใด ๆ โดยใชกำลังประทุษราย โดยบุคคลน้ันอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทำใหบุคคลน้ันเขาใจผิดวาตนเปน

บุคคลอื่น ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 279 บัญญัติวา ผูใดกระทำอนาจารแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป โดยเด็กน้ันจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจำคุก

ไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดฐานกระทำอนาจารเปนการกระทำที่นาอับอาย

นาบัดสี ลามก เชน กอด จูบ ลูบคลำ หรือจับอวัยวะเพศหญิง หนาอก รวมถึงการจับเน้ือตองตัวหญิงก็ตาม ก็ถือวาเปนความผิด

ขอหากระทำอนาจาร แมวาเด็กท่ีถูกกระทำจะยินยอมใหกระทำการดังกลาวก็ยังมีความผิด หากเด็กน้ันอายุไมเกินสิบหาป เชน
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“แดงพาเด็กหญิงเขียว (อายุ 14 ป) ไปดูภาพยนตร โดยไดรับอนุญาตจาก

บิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แตแดงไดกอดจูบเด็กหญิงเขียวขณะดูภาพยนตร

 แมเด็กหญิงเขียวจะยินยอมใหแดงกอดจูบก็ตาม ถือวาแดงมีความผิดขอหา

กระทำอนาจาร และหากเปนกรณีท่ีแดงพาเด็กหญิงเขียวไปดูภาพยนตรโดย

ไมไดรับอนุญาตจากบิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แดงมีความผิดฐานพราก

เด็กไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรอีกขอหา”

“นายสินไดหลอกลอเด็กหญิงพะยอมอายุ 12 ป ไปจากบานและลงมือ

กระทำชำเราเด็ก โดยเด็กมีความเต็มใจเชนน้ี นายสินก็มีความผิดฐานขมขืน

กระทำชำเราเด็กหญิงไมเกินสิบหาปซ่ึงมิใชภริยาของตน โดยเด็กหญิงน้ัน

จะยินยอมหรือไมก็ตาม นายสินจะตองไดรับโทษจำคุกต้ังแต 4 ป ถึง 20 ป 

และปรับต้ังแต 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท”

 ขมขืน กระทำชำเรา

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 บัญญัติวา ผูใดขมขืนกระทำชำเราหญิงอื่น ซึ่งมิใชภริยาของตน โดยขูเข็ญ

ดวยประการใด ๆ โดยใชกำลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทำใหหญิงเขาใจผิดวาตน

เปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต 4 ป ถึง 20 ป และปรับตั้งแต 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท ความผิดฐานขมขืน

กระทำชำเราเปนการบังคับใจ ฝนใจหญิงอ่ืนท่ีมิใชภริยาของตน โดยหญิงน้ันไมยินยอม หรือใชกำลังบังคับจนหญิงน้ันอยูในภาวะ

ที่ไมสามารถขัดขืนได จนผูกระทำผิดลวงเกินทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธกับหญิงนั้น หากเปนการขมขืนกระทำชำเราเด็กหญิง

อายุไมเกินสิบหาป ซ่ึงมิใชภริยาของตน โดยเด็กหญิงน้ันจะยินยอมหรือไมก็ตาม ผูน้ันจะตองไดรับโทษจำคุกต้ังแต 4 ป ถึง 20 ป 

และปรับต้ังแต 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท เชน นายหมึกไดใชกำลังฉุดนางสาวนุน อายุ 22 ป ในขณะท่ีนางสาวนุนกำลัง

กลับจากที่ทำงาน และนำนางสาวนุนไปกักขังไวพรอมทั้งขมขืนกระทำชำเราเชนนี้ นายหมึกมีความผิดขมขืนกระทำชำเรา

และกักขังหนวงเหน่ียวรางกายผูอ่ืน ตองระวางโทษจำคุกต้ังแต 4 ป ถึง 20 ป และปรับต้ังแต 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท
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ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน 

ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน โคคาอีน ฝนยา 

ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตำรับยา

และมียาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ผสมอยูดวย

ประเภท 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 

หรือประเภท 2 เชน อาเซติกแอนดไอไดร

ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษท่ีมิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 

เชน กัญชา พืชกระทอม

ระเบียบ กฎหมายความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ 

ยาเสพติดใหโทษ หมายถึง สารเคมี หรือวัตถุพิษ ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกาย ไมวาจะโดยรับประทาน

ดม สูบฉีด หรือดวยประการใดๆ แลวทำใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้น

เปนลำดับ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตองการเสพท้ังรางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะ

ทรุดโทรมลง

  เสพ  หมายถึง การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกาย ไมวาดวยวิธีใดๆ ยาเสพติดใหโทษ แบงออกเปน 5 ประเภท คือ
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ความผิดเก่ียวกับเสพยาเสพติดใหโทษ

เสพกัญชา

    ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 92 บัญญัติวาผูใดเสพ   

    ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน    

    20,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ดังน้ัน ผูใดเสพกัญชาไมวาดวยวิธีการใด ๆ 

    เชน เอากัญชาผสมบุหรี่แลวสูบ หรือเสพกัญชาโดยใชบองกัญชาถือวาผูนั้น

    มีความผิดฐานเสพยาเสพติด ใหโทษประเภท 5 ซ่ึงมีโทษจำคุกไมเกิน 1 ป หรือ   

    ปรับไมเกิน 20,000 บาท

 เสพยาบาหรือเฮโรอีน

    ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 91 บัญญัติวาผูใด   

    เสพยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ตองระวางโทษจำคุกต้ังแต 6 เดือน ถึง 3 ป    

    หรือปรับต้ังแต 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ดังน้ันผูใด   

    เสพยาเสพติดใหโทษประเภท 1 เชน ยาบา เฮโรอีน ไมวาโดยวิธีการสูดดมจาก   

    การรมควัน หรือฉีดเฮโรอีนเขาเสนเลือด สูดดมเขาทางจมูก ถือวาผูน้ันมีความผิด   

    ฐานเสพยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ซ่ึงมีโทษจำคุกหนักกวากัญชา

 เสพสารระเหย 

    
    สารระเหย หมายความวา สารเคมี หรือผลิตภัณฑที่รัฐมนตรีประกาศวาเปน

    สารระเหย เชนกาวตาง ๆ ผูติดสารระเหย หมายความวา ผูซ่ึงตองใชสารระเหย   

    บำบัดความตองการของรางกายและจิตใจเปนประจำความผิดฐานเสพสารระเหยน้ัน   

    ตามพระราชกำหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 มาตรา 17 บัญญัติ   

    วา “หามมิใหผูใดใชสารระเหยบำบัดความตองการของรางกาย หรือจิตใจ ไมวา   

    โดยวิธีการสูดดม หรือวิธีอ่ืนใด หากผูใดฝาฝน มีโทษจำคุกไมกิน 2 ป หรือปรับ   

    ไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ”
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“ ผูใดมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 1

โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจำคุกต้ังแต

1 ปถึง 10 ป หรือปรับต้ังแต 20,000 บาท

ถึง 200,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ”

ความผิดเก่ียวกับครอบครองยาเสพติดใหโทษ

ความผิดฐานครอบครองยาบ้าหรือเฮโรอีนตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 บัญญัติว่า ห้ามมิให้

ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ซึ่งมาตรา 67 บัญญัติว่า ผู้ใดมีไว้

ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับ

ต้ังแต่20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ หากผู้ใดครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภทยาบ้า

เกิน 15 เม็ด กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นได้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งมีอัตราโทษ

จำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงตลอดชีวิต

ระเบียบ กฎหมายความผิดเก่ียวกับการจราจรทางบก และการใชรถ

ผูขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนตจะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่นายทะเบียนเสียกอน โดยกลาวคือ ตองมี

ใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต ซึ่งออกใหโดยนายทะเบียน มิฉะนั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

รถยนต พ.ศ.2522 มาตรา 42 ซ่ึงบัญญัติวา ผูขับรถตองไดรับใบอนุญาตขับรถ และตองมีใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถาย

ใบคูมือจดทะเบียนรถในขณะขับรถ และมาตรา 34 บัญญัติวา ผูใดขับรถโดยไมไดรับใบอนุญาตขับรถตองระวางโทษจำคุก

ไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ นอกจากน้ี ขณะขับรถหรือขับข่ีรถจักรยานยนต สภาพรางกาย

ของผูขับข่ีจะตองปกติ สมบูรณ ไมมีอาการหยอนความสามารถในการขับข่ี หรืออาการเมาสุรา หรือของเมาอยางอ่ืน มิฉะน้ันผู

ขบัข่ีจะตองมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสาม ซ่ึงมีโทษจำคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับ

ตั้งแต 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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การเสริมสรางความปลอดภัย
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การเสริมสรางความปลอดภัย
ในสถานศึกษา



คูมือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

17

1.2 ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)

1) ภัยธรรมชาติ   2) ภัยจากอาคารเรียน สิ่งกอสราง

3) ภัยจากยานพาหนะ   4) ภัยจากการจัดกิจกรรม

5) ภัยจากเครื่องมือ อุปกรณ

1.๑ ภัยที่เกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย (Violence)

1) การลวงละเมิดทางเพศ  2) การทะเลาะวิวาท

3) การกลั่นแกลงรังแก   4) การชุมนุมประทวงและการจลาจล

5) การกอวินาศกรรม   6) การระเบิด

7) สารเคมีและวัตถุอันตราย  8) การลอลวง ลักพาตัว 

1.3 ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)

1) การถูกปลอยปละ ละเลย ทอดทิ้ง

2) การคุกคามทางเพศ

3) การไมไดรับความเปนธรรมจากสังคม

1.4 ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)

1) ภาวะจิตเวช    2) ติดเกม

3) ยาเสพติด    4) โรคระบาดในมนุษย

5) ภัยไซเบอร    6) การพนัน

7) มลภาวะเปนพิษ   8) โรคระบาดในสัตว

9) ภาวะทุพโภชนาการ

1. ขอบขายความปลอดภัยของสถานศึกษา 

ขอบขายความปลอดภัยของสถานศึกษา 4 กลุมภัย ดังนี้ 1) ภัยที่เกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย (Violence) 

2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะ

ทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) มีองคประกอบดังนี้



คูมือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

18

2. มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา 

มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษามุงเนนใหเกิดความปลอดภัยตอนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

อยางยั่งยืน โดยเนนมาตรการที่เขมงวดในมาตรการ 3 ป ดังนี้ 

2.1 การปองกัน หมายถึง การดำเนินการเพื่อไมใหเกิดปญหา อุปสรรค หรือความไมปลอดภัย ตอนักเรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา โดยการสรางมาตรการปองกันจากปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนี้

  1) การประเมินปจจัยเสี่ยงของสถานศึกษา

  2) การกำหนดพื้นที่ความปลอดภัย

  3) การจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา

  4) การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศของสถานศึกษา

  5) การจัดโครงสรางบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา

  6) การจัดโครงสรางขอมูลสารสนเทศความปลอดภัยสถานศึกษา

  7) การสรางการมีสวนรวมของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย

  8) การจัดระบบชองทางการสื่อสารดานความปลอดภัยสถานศึกษา

  9) การจัดระบบคัดกรองและดูแลชวยเหลือนักเรียน

  10) การประเมินนักเรียนรายบุคคล ดานรางกาย จิตใจ สังคม สติปญญา และความตองการชวยเหลือ

2.2 การปลูกฝง หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางความรู ความเขาใจ จิตสำนึก และเจตคติที่ดี

และการสรางเสริมประสบการณเพื่อใหเกิดทักษะในการปองกันภัยใหแกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

  1) การสรางจิตสำนึก ความตระหนัก การรับรู และความเขาใจดานความปลอดภัยใหกับตนเองและผูอื่น

  2) การจัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจ และพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย ใหแกนักเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครอง

  3) การจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ ประสบการณ และสมรรถนะดานความปลอดภัย ใหแกนักเรียน

 2.3 การปราบปราม หมายถึง การดำเนินการจัดการแกไขปญหา การชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู และดำเนินการ

ตามขั้นตอนของกฎหมาย  ไดแก

  1) การจัดการแกไขปญหาความไมปลอดภัยในสถานศึกษา

  2) การชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู จิตใจบุคคลผูประสบเหตุความไมปลอดภัย

  3) การดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวของ



คูมือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

19

มาตรการ 3 ป

การปองกัน หมายถึง การดำเนินการเพื่อไมใหเกิด

ปญหา อุปสรรค หรือความไมปลอดภัย ตอนักเรียน 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการสราง

มาตรการปองกันจากปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งใน

และนอกสถานศึกษา 

การปลูกฝง หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความรู ความเขาใจ จิตสำนึก และ

เจตคติที่ดี และการสรางเสริมประสบการณเพื่อให

เกิดทักษะในการปองกันภัยใหแกนักเรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

การปราบปราม หมายถึง การดำเนินการ

จัดการแกไขปญหา การชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู 

และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 
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3. โครงสรางการบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา

เครือขายภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน 

และผูปกครอง

รองผูอำนวยการสถานศึกษา/ผูที่ไดรับมอบหมาย

ผูอำนวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

คณะทำงานระดับสถานศึกษา

ครูประจำชั้น/

ครูที่ปรึกษา
ครูแนะแนว ครูฝายปกครอง สภานักเรียน
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2.1 แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมจากภาคีสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมจากภาคีสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมจากภาค

เครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ

2.2 เสนอแผนความปลอดภัยของสถาน

ศึกษาต อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2) จัดทำแผนความปลอดภัย

ของสถานศึกษา

- สถานศึกษาทุกแหงมีแผนความปลอดภัย

สถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติ

4. ข้ันตอนการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
การดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้

 4.๑ การประเมินสภาพความเสี่ยงดานความปลอดภัยและจัดลำดับความเสี่ยง

 4.2 การจัดทำแผนดำเนินการความปลอดภัย 

 4.3 การดำเนินการตามมาตรการ

 ๔.๔ การดำเนินการตามขอบขายความปลอดภัย

 ๔.๕ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

 มาตรการความปลอดภัย สถานศึกษา ใชหลัก 3 ป ไดแก การปองกัน ปลูกฝง และปราบปราม โดยมีรายละเอียด

แนวทางการปฏิบัติและตัวชี้วัดดังนี้ 

1. การปองกัน

ตาราง 1  การดำเนินการตามมาตรการการปองกันเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

การปองกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด

1.1 ประชุม ชี้แจง วางแผน การดำเนิน

งานดานความปลอดภัยสถานศึกษารวมกับ

บุคลากร ภาคีเครือขาย และหนวยงาน

องคกร ผูมีสวนเกี่ยวของ

1.๒ กำหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย 

รวมถึงปายสัญลักษณ และอุปกรณควบคุม

ความปลอดภัยสวนบุคคล

1.๓ จัดทำปายสัญลักษณแสดงความเส่ียง

ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

1.๔ จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศดาน

ความปลอดภัยของสถานศึกษา

1) กำหนดพ้ืนท่ีความปลอดภัย - สถานศึกษาทุกแหงมีการกำหนดพื้นที่

การควบคุมความปลอดภัย ปายสัญลักษณ 

และอุปกรณควบคุมความปลอดภัยสวน

บุคคล
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การปองกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด

2.3 กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานและ

ผูรับผิดชอบงาน

2.4 กำหนดนโยบายความปลอดภัยของ

สถานศึกษา

2.5 เผยแพร ประชาสัมพันธนโยบาย

และแผนความปลอดภัยสถานศึกษา 

3.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภูมิทัศน

หองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ำ หองพิเศษ

และหองอื่นๆ ใหมีความปลอดภัย 

3.๒ จัดทำแหลงเรียนรู เพื ่อเสริมสราง

ความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีหลากหลาย

3) การจัดสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศของสถานศึกษา

- สถานศึกษาทุกแหงจัดสภาพแวดลอม

และบรรยากาศที ่มีความปลอดภัยตอ

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

๔.1  สำรวจและประเมินสภาพความเส่ียง

ดานความปลอดภัยสถานศึกษา

4.๒ สถานศึกษาจัดทำโครงสรางบริหาร

จัดการความปลอดภัยสถานศึกษา

4.๓ กำหนดบทบาทหนาที่ ภาระงานของ

คณะกรรมการ

4.๔ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการความปลอดภัยสถานศึกษา

4.5 ประสานความรวมมือของคณะ

กรรมการ ภาคีเครือขาย  และหนวย

งานตนสังกัด          

4) การจัดโครงสรางบริหาร

จัดการความปลอดภัยสถาน

ศึกษา

- สถานศึกษาทุกแหงจัดระบบโครงสราง

ในการบริหารจัดการความปลอดภัยสถาน

ศึกษา

5.1 แตงตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำระบบ

ขอมูลสารสนเทศความปลอดภัยของสถาน

ศึกษา

5.2 จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการ

เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ

5.3 เก็บรวบรวมขอมูลอยางครบถวนรอบ

ดาน

5.4 วิเคราะหขอมูล จัดระบบหมวดหมู

สารสนเทศ  

5.5 จัดทำรายงานระบบขอมูลสารสนเทศ 

และจัดเก็บอยางเปนระบบ

5) การจัดทำขอมูลสารสนเทศ

ความปลอดภัยสถานศึกษา

- สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูล

สารสนเทศความปลอดภัยสถานศึกษา



คูมือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

23

6.1 ประสานความรวมมือในการสราง

เครือขายการมีสวนรวมในพื้นที่และ

ภาคสวนตางๆ

6.2 มีการประชุมวางแผนเพื่อเสริมสราง

ความปลอดภัยสถานศึกษารวมกัน

6.3 มีกิจกรรมการดำเนินงานในการเสริม

สรางความปลอดภัยสถานศึกษา

6.4 มีการประเมินผลรวมกัน

6.5 มีการเผยแพร ประชาสัมพันธความ

รวมมือ

๖.๖ มีการยกยองชมเชยเครือขายภาคี

ความรวมมือ

6)การสรางการมีสวนรวมของ

สถานศึกษาและภาคีเครือขาย

- สถานศึกษาทุกแหงมีเครือขาย

ความรวมมือความปลอดภัย อยางนอย ๑ 

เครือขาย

การปองกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด

7.1 แตงตั้งคณะทำงานดานการสื่อสาร

ประชาสัมพันธองคกร

7.2 กำหนดรูปแบบการสื่อสาร

ประชาสัมพันธท่ีครอบคลุมท้ัง 3 ชองทาง

ประกอบดวย

    1) On Ground ไดแก การจัดปาย

นิทรรศการ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ 

การจัดกิจกรรมรณรงคในวันสำคัญตางๆ

     2) On Line ไดแก การเผยแพร

ประชาสัมพันธทางสื่อสังคมออนไลนใน

รูปแบบตางๆ เชน Facebook, Line เปนตน

     3) On Air ไดแก การประชาสัมพันธ

ผานระบบเสียงตามสาย ท้ังในสถานศึกษา

และชุมชน

7.3 ปรับรูปแบบระบบชองทางการส่ือสาร

ดานความปลอดภัยของสถานศึกษาให

สอดคลองกับบริบทและสภาพการณของ

สถานศึกษา

7) การจัดระบบชองทางการ

ส่ือสารดานความปลอดภัยของ

สถานศึกษา

- สถานศึกษาทุกแหงมีชองทางการส่ือสาร

อยางนอย ๓ ชองทาง
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8.1 แตงตั้งคณะกรรมการระบบดูแลชวย

เหลือนักเรียนระดับสถานศึกษา

8.๒ คัดกรองนักเรียนแยกเปน 3 กลุมได

อยางชัดเจน ประกอบดวย กลุมปกติ 

กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา

8.๓ เก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลดวย

เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม เชน 

การเยี่ยมบานนักเรียน การสอบถาม 

การสัมภาษณ เปนตน

8.4 จัดกิจกรรมสำหรับเด็กกลุมตางๆ

ไดอยางเหมาะสม ดังนี้

- กลุมปกติ จัดกิจกรรมสงเสริม

ความสามารถตามปกติ

- กลุมเสี่ยง จัดกิจกรรมปองกันปญหา

- กลุมมีปญหา จัดกิจกรรมแกปญหา

และระบบสงตอ

8.5 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

8) การจัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน

- สถานศึกษาทุกแหงมีระบบดูแลชวย

เหลือนักเรียน

การปองกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด

9.1 มอบหมายใหครูประจำชั้น

/ครูที่ปรึกษา มีหนาที่ในการประเมิน

นักเรียนรายบุคคล              

9.2 จัดทำเครื่องมือวัดและประเมิน

นักเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมทุกดาน 

9.๓ ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา ดำเนินการ

ประเมินนักเรียนรายบุคคล

๙.๔ จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ

รายงานผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล

9) การประ เม ิ นน ั ก เร ี ยน

รายบุคคล ดานรางกาย จิตใจ

สังคม สติปญญา และความ

ตองการ

- นักเรียนทุกคนไดรับการประเมินอยาง

รอบดาน
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1.1 สำรวจขอมูลดานความปลอดภัย

สถานศึกษา

1.2 จัดลำดับความรุนแรง เรงดวนของ

ความปลอดภัยสถานศึกษา

1.3 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

โดยเพิ่มเนื้อหาดานความปลอดภัย

สถานศึกษาที่สอดคลองกับความรุนแรง

เรงดวน

1.4 จัดทำคูมือ/แนวทางวาดวย

ความปลอดภัยในสถานศึกษา

1.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานความ

ปลอดภัยของสถานศึกษา ใหแก ครู 

บุคลากร ทางการศีกษา และนักเรียน

1.6 จัดทำศูนยบร ิการสื ่อด านความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อการศึกษา

คนควาเพิ่มเติม

1) การสรางจิตสำนึก

ความตระหนักการรับรู 

และความเขาใจดานความ

ปลอดภัยใหแกตนเองผูอื่น

และสังคม

- สถานศึกษาทุกแหงมีหลักสูตร

ความปลอดภัยสถานศึกษา

2.1 ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือช้ีแจงแนวทางเก่ียวกับความปลอดภัย

ในสถานศึกษา

2.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยบูรณาการ

เนื ้อหาความปลอดภัยสถานศึกษาใน

รายวิชาตาง ๆ 

๒.๓ การจัดทำส่ือประชาสัมพันธรูปแบบ

ตางๆ เพ่ือใหความรูแกผูปกครองและชุมชน

๒.๔ จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ

เร่ืองความปลอดภัยสถานศึกษาผานกิจกรรม

Classroom meeting ระหวางสถานศึกษา

กับผูปกครอง

2) การจัดกิจกรรมสรางความรู

ความเขาใจพัฒนาองคความรู

เกี่ยวกับความปลอดภัยใหแก

นักเรียน ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และผูปกครอง

- สถานศึกษาทุกแหงมีการจัดกิจกรรม

เสริมสรางความรู ความเขาใจดานความ

ปลอดภัยสถานศึกษาใหนักเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครอง

การปลูกฝง แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด

2. การปลูกฝง

ตาราง 2  การดำเนินการตามมาตรการการปลูกฝงเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา
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๓.๑ จัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ

ที่เนนการลงมือปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับ

การดำเนินชีวิตประจำวัน ใหแก เชน 

การปฐมพยาบาลเบื้องตนแก นักเรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

๓.๒ กิจกรรมจัดกิจกรรมสอดแทรกดาน

ความปลอดภัยสถานศึกษาในกิจกรรมวัน

สำคัญตาง ๆ 

๓.๓ สรรหาตนแบบผูจัดกิจกรรม และการ

จัดกิจกรรมเสริมทักษะที่เปนเลิศ

3) การจัดกิจกรรมเสริมสราง

ทักษะ ประสบการณ 

และสมรรถนะดานความ

ปลอดภัยใหแกนักเรียน

- สถานศึกษาทุกแหงมีกิจกรรมเสริมทักษะ

ประสบการณ และสมรรถนะดานความ

ปลอดภัยใหแกนักเรียน 

11.1 กำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการ

หรือการระงับเหตุ การชวยเหลือเมื่อเกิด

เหตุในสถานศึกษา และสรางการรับรู

รวมกันทุกภาคสวน

1.2 จัดตั้งคณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว 

(Roving Team) ที่สามารถเขาระงับเหตุ

ไดอยางทันเหตุการณ

1.3 เตรียมบุคลากร และเครื่องมือ วัสดุ 

อุปกรณ ที่พรอมรับสถานการณ 

1.4 ติดตั้งระบบเตือนภัย เชน กลอง

วงจรปด สามารถตรวจสอบขอเท็จจริงได

1.5. ซอมระงับเหตุอยางตอเนื่อง เชน 

การดับเพลิง การซอมหนีไฟ 

การปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนตน 

1) การจัดการแกไขปญหา

กรณีเกิดเหตุความปลอดภัย

ในสถานศึกษา

-  สถานศึกษาทุกแหงมีระบบ   

การแกปญหาดานความปลอดภัย

สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

การปลูกฝง แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด

การปราบปราม แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด

3. การปราบปราม

ตาราง 3  การดำเนินการตามมาตรการการปราบปรามเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา
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3.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการดาน

กฎหมาย ใหผูประสบเหตุไดรับความ

คุมครองตามที่กฎหมายกำหนด

3.2 รายงานเหตุการณตอผูบังคับบัญชา 

หนวยงานตนสังกัด

3) ดำเนินการตามข้ันตอนของ

กฎหมาย

- ผูประสบเหตุทุกคนไดรับการคุมครอง

ตามที่กฎหมายกำหนด

2.1 จัดทำขอมูลบุคคลและหนวยงาน

ในพื้นที่ตั้งของสถานศึกษาที่สามารถ

ติดตอ ประสานงานและใหการชวยเหลือ 

เยียวยา ฟนฟู จิตใจไดอยางรวดเร็ว

ทันทวงที

2.2 จัดตั้งศูนยชวยเหลือเยียวยา ฟนฟู 

และใหคำปรึกษา โดยการมีสวนรวม

ของเครือขายตางๆ 

2.3 กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ชวยเหลือที่เหมาะสม 

2.4 ประสานเครือขายการมีสวนรวม 

หนวยงาน องคกร เพื่อใหการชวยเหลือ 

เยียวยา ฟนฟู 

2.5 จัดระบบประกันภัยรายบุคคลหรือ

รายกลุมที่สามารถใหการคุมครองสำหรับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

2.6 สรางขวัญกำลังใจ โดยการติดตาม

เยี่ยมเยือนอยางสม่ำเสมอ 

2) การชวยเหลือ เยียวยา 

ฟนฟู จิตใจบุคคลผูประสบเหตุ

ความไมปลอดภัย

- สถานศึกษาทุกแหงมีระบบ

การชวยเหลือ เยียวยา ฟ นฟู จิตใจ 

ผู ประสบเหตุความไมปลอดภัย

1.6. ประสานงานเครือขายการมีสวนรวม

เพื่อใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ

1.7 สงตอผูประสบเหตุเพื่อใหไดรับ

การชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 

1.8 กำกับ ติดตาม ประเมินผล 

และรายงาน

การปราบปราม แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด
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3.3 ดำเนินคดี จำแนกประเภทของเหตุ

ที่เกิด ติดตอประสานงานผูปกครอง

เพื่อดำเนินการหรือดำเนินการแทนผู

ปกครอง

3.4 ใหการคุมครองนักเรียนใหอยู

ในความปลอดภัย

การปราบปราม แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด

แนวทางการปฏิบัติขอบขายความปลอดภัยสถานศึกษา

ขอบขายความปลอดภัยสถานศึกษาจำแนกเปน ๔ กลุมภัย โดยมีการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาตาม

มาตรการ ๓ ป ไดแก การปองกัน การปลูกฝง และการปราบปราม ซึ่งในแตละมาตรการมีแนวปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้

    1. ภัยที่เกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย (Violence)

1.1 การลวงละเมิดทางเพศ
แนวทางการปฏิบัติ

การปองกัน

    1) สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยงและพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยง

    2) เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงใหปลอดภัย

    3) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    4) จัดระบบการสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

   การปลูกฝง

          1) จัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง 

          2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 

          3) ฝกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดในสถานการณตาง ๆ

       การปราบปราม

          ๑) เผยแพรประชาสัมพันธชองทางในการขอความชวยเหลือ

          2) แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ 

          3) แตงตั้งคณะทำงานดานกฎหมายเพื่อใหความชวยเหลือ

          4) ประสานภาคีเครือขายเพื่อการสงตอที่เหมาะสม
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๑. ภัยที่เกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย (Violence)

1.2 การทะเลาะวิวาท
แนวทางการปฏิบัติ

       การปองกัน

    1) จัดทำระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา

    2) ประชุมชี้แจงทำความเขาในการปฏิบัติตนตามระเบียบ

    3) เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมทั้งในระดับชั้นเรียน สถานศึกษา และชุมชน

    4) สรางเครือขายเฝาระวังในสถานศึกษาและชุมชน

    5) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง

       การปลูกฝง

    1) ใหความรูเรื่องการอยูรวมกันในสังคม และผลกระทบที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท

    2) จัดกิจกรรมสงเสริมการอยูรวมกันในสังคม

    3) จัดเวทีกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถอยางเหมาะสม

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    2) ประสานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อรวมแกปญหา 

    3) ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก

      1.3 การกลั่นแกลงรังแก
      แนวทางการปฏิบัติ

      การปองกัน

    1) สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยงทั้งกลุมผูกระทำและผูถูกกระทำ

    2) จัดทำระเบียบขอตกลงรวมกัน ทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา

    3) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    4) จัดระบบการสื่อสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน

      การปลูกฝง

    1) ใหความรูความเขาใจหลักในการอยูรวมกันในสังคม

    2) จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดทำรวมกันอยางตอเนื่อง

    3) จัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถอยางเหมาะสม

      การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุ ทั้งในระดับชั้นเรียน สถานศึกษา และชุมชน

    2) ดำเนินการเอาโทษตามระเบียบขอตกลง โดยเนนการไกลเกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก

    3) ติดตาม เยี่ยมเยีอน ใหกำลังใจผูถูกกระทำ และสรางความเขาใจกับผูกระทำ

      1.4 การชุมนุมประทวงและการจลาจล
      แนวทางการปฏิบัติ

      การปองกัน

    1) สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยง
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    2) เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงใหปลอดภัย

    3) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน

    4) จัดระบบการสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

      การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย สิทธิและหนาที่พลเมือง

    2) สรางองคความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการชุมนุมประทวงและการจลาจล

    3) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชนอยางสม่ำเสมอ

    4) จัดกิจกรรมสรางทัศนคติที่ถูกตองรวมกับผูปกครอง ชุมชน ในโอกาสที่เหมาะสม

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    2) ประสานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อรวมแกปญหา 

    3) ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก

1.5 การกอวินาศกรรม
      แนวทางการปฏิบัติ

      การปองกัน

 1) สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยง

 2) เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 3) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน

 4) จัดระบบการสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

     การปลูกฝง

 1) สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการกอวินาศกรรม

 2) จัดกิจกรรมสรางทัศนคติที่ถูกตองรวมกับผูปกครอง ชุมชน ในโอกาสที่เหมาะสม

 3) จัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถอยางเหมาะสม

     การปราบปราม

 1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

 2) ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา 

 3) ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก

     1.6 การระเบิด
       แนวทางการปฏิบัติ

      การปองกัน

    1) สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยง

    2) สำรวจขอมูลแหลงที่มาของวัตถุประกอบระเบิด

    3) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    4) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน
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      การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการใชระเบิด

    2) จัดกิจกรรมสรางทัศนคติที่ถูกตองรวมกับผูปกครอง ชุมชน ในโอกาสที่เหมาะสม

    3) จัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกออกตามความสามารถอยางเหมาะสม

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    2) ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา 

    3) ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก

     1.7 สารเคมีและวัตถุอันตราย
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ลด ละ เลิก การใชสารเคมีและวัตถุอันตราย 

    ๒) จัดสถานที่ในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายใหมิดชิด

    ๓) สรางเครือขายเฝาระวังการใชสารเคมีและวัตถุอันตรายทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

     การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจาการใชสารเคมีและวัตถุอันตราย

    2) จัดกิจกรรมสงเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิต

    3) จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานที่จริงในพื้นที่

     การปราบปราม

    1) ติดตอประสานงานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อรวมแกปญหา

    2) ดำเนินการตามมาตรการและขอตกลงที่กำหนดรวมกัน

1.8 การลอลวง ลักพาตัว
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    2) จัดระบบการติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมนักเรียน ผูใกลชิด และบุคคลภายนอก

    3) จัดทำขอมูลชองทางขอความชวยเหลือเผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียนและชุมชน

    การปลูกฝง

    1) การจัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง 

    2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอยางรอบดาน 

    3) ฝกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดในสถานการณตาง ๆ

    การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ 

    2) แตงตั้งคณะทำงานดานกฎหมายเพื่อใหความชวยเหลือ

    3) ประสานภาคีเครือขายเพื่อรวมแกปญหา
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    2. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)

2.1 ภัยธรรมชาติ
แนวทางการปฏิบัติ

การปองกัน

    1) สำรวจขอมูลความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

    2) จัดทำแผนปองกันภัยทางธรรมชาติ 

    3) จัดตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปองกันภัยธรรมชาติ

    4) ซักซอมการเผชิญเหตุภัยธรรมชาติ

การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติรูปแบบตาง ๆ

    2) จัดกิจกรรมฝกทักษะการเผชิญปญหาภัยธรรมชาติ

    3) จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ 

    2) ติดตอสื่อสารเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมใหความชวยเหลือและแกปญหา

    3) ประสานงานหนวยงาน องคกร เพื่อใหความชวยเหลือ เยียวยา และฟนฟูจิตใจ

2.2 ภัยจากอาคารเรียน สิ่งกอสราง
แนวทางการปฏิบัติ

การปองกัน

    1) สำรวจสภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสราง

    2) ติดปายสัญลักษณในอาคาร หรือพื้นที่ที่ไมแข็งแรงและมีความเสี่ยง

    3) ประชาสัมพันธใหนักเรียนหลีกเลี่ยงการเขาพื้นที่เสี่ยงอยางตอเนื่อง

การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจถึงหลักการสรางความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

    2) ฝกทักษะการสังเกตและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง

    3) จัดกิจกรรมฝกทักษะการเอาตัวรอดเมื่อประสบภัยจากอาคารเรียน และสิ่งกอสราง

การปราบปราม

    1) สรางเครือขายการมีสวนรวมและดำเนินการชวยเหลือและแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ

    2) ประสานงานหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหความชวยเหลือ

     2.3 ภัยจากยานพาหนะ
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) สำรวจขอมูลยานพาหนะในสถานศึกษา 

    2) จัดระบบสัญจรในสถานศึกษาสำหรับยานพาหนะประเภทตาง ๆ และสำหรับการเดินเทา
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    3) จัดทำแผนใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากยานพาหนะ

    4) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เพื่อการชวยเหลือ

    5) สงเสริมสนับสนุนการทำประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ

การปลูกฝง

    1) จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการใชรถใชถนนและเครื่องหมายจราจร

    2) จัดกิจกรรมฝกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อประสบภัยจากยานพาหนะ

    3) จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ 

    2) ติดตอสื่อสารเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมใหความชวยเหลือและแกปญหา

    3) ประสานงานหนวยงาน องคกร เพื่อใหความชวยเหลือ เยียวยา และฟนฟูจิตใจ

    2.4 ภัยจากการจัดกิจกรรม
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) แตงตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมตาง ๆ

    2) จัดแยกกิจกรรมตามระดับความเสี่ยง

    3) เสนอแนะแนวทางในการปองกันความเสี่ยงในกิจกรรมตาง ๆ  

การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหปลอดภัย

    2) ฝกทักษะการเลือกปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง 

    3) จัดกิจกรรมฝกทักษะการใหความชวยเหลือเมื่อประสบภัยจากการปฏิบัติกิจกรรม

การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ 

    2) ติดตอสื่อสารเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมใหความชวยเหลือและแกปญหา

    3) ดำเนินการสงตอเพื่อการชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ

  2.5 ภัยจากเครื่องมือ อุปกรณ
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) สำรวจขอมูลเครื่องมือ อุปกรณ จัดแยกสวนที่ชำรุดและสวนที่ใชงานได

    2) จัดทำคูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณใหปลอดภัย

    3) ดำเนินการซอมแซม บำรุงรักษาและการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ใหเปนระบบ

     การปลูกฝง

    1) จัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจ หลักการใชเครื่องมือ อุปกรณ ใหปลอดภัย

    2) ฝกทักษะการใช การบำรุงรักษา การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ

    3) จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในคุณคาของเครื่องมือ อุปกรณ
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การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ 

    2) ประสานเครือขายความรวมมือเพื่อใหความชวยเหลือ

    3) ดำเนินการสงตอเพื่อการชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ

    3. ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)

3.1 การถูกปลอยปละ ละเลย ทอดทิ้ง
         แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

 1) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

 2) จัดระบบการติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมนักเรียน และผูใกลชิด 

 3) จัดทำขอมูลชองทางขอความชวยเหลือเผยแพร ประชาสัมพันธใหนักเรียนและชุมชน

    การปลูกฝง

 1) จัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง 

 2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอยางรอบดาน 

 3) ฝกทักษะการปฏิเสธการเอาตัวรอด และการขอความชวยเหลือ

     การปราบปราม

 1) แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ 

 2) แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือดานกฎหมาย

 3) ประสานภาคีเครือขายเพื่อรวมแกปญหา

 4) ติดตามเยี่ยมเยีอนใหกำลังใจอยางสม่ำเสมอ

3.2 การคุกคามทางเพศ
    แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) สำรวจนักเรียนกลุมเสี่ยงและพื้นที่เปนจุดเสี่ยง

    2) เฝาระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงใหปลอดภัย

    3) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน

    4) จัดระบบการสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลดานพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

     การปลูกฝง

    1) จัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง 

    2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตรอบดาน 

    3) ฝกทักษะการปฏิเสธ การเอาตัวรอดในสถานการณตาง ๆ
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การปราบปราม

    1) เผยแพรประชาสัมพันธชองทางในการขอความชวยเหลือ

    2) แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ 

    3) แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือดานกฎหมาย

    4) ประสานภาคีเครือขายเพื่อการสงตอที่เหมาะสม

    5) สรางขวัญกำลังใจโดยการติดตามเยี่ยมเยีอนอยางสม่ำเสมอ

     3.3 การไมไดรับความเปนธรรมจากสังคม
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) สำรวจขอมูลนักเรียนรายคน

    2) วิเคราะหสภาพปญหาความตองการ ความขาดแคลน ของนักเรียนรายคน

    3) จัดทำแผนใหความชวยเหลือนักเรียนที่ตามความขาดแคลน

    4) สรางเครือขายการมีสวนรวม เพื่อประสานความชวยเหลือ

     การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจถึงสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตอสังคม

    2) บริการใหคำปรึกษาสำหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง

    3) จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสำนึกในความเสมอภาค เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ 

    2) ประสานภาคีเครือขายเพื่อรวมแกปญหา

    3) ติดตามเยี่ยมเยีอนใหกำลังใจอยางสม่ำเสมอ

    4. ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)

   4.1 ภาวะจิตเวช
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง

    2) ติดตอประสานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อประเมินภาวะจิต

    3) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษรายคน

    4) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    5) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
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การปลูกฝง

    1) จัดกิจกรรมสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของนักเรียน

    2) จัดเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถ

    3) จัดกิจกรรมสงเสริมการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    2) ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา 

    3) ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก

    4) ประสานการสงตอเพื่อใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ

     4.2 ติดเกม
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง

    2) สำรวจขอมูลพื้นที่แหลงใหบริการรานเกม

    3) กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน

    4) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    5) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง

     การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการติดเกม

    2) จัดกิจกรรมสงเสริมการการคิด วิเคราะห และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

    3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองตอความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    2) ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา

    3) ดำเนินการเอาผิดตามขอตกลงที่กำหนดไวรวมกัน 

    4) ติดตามเยี่ยมเยีอนเพื่อสรางขวัญกำลังใจ

4.3 ยาเสพติด
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง

    2) วิเคราะหนักเรียนรายบุคคล

    3) กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน

    4) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    5) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
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การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจถึงโทษภัย และผลกระทบของการติดยาเสพติด

    2) จัดกิจกรรมตอตานยาเสพติดในวันสำคัญตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ

    3) จัดกิจกรรมสงเสริมการการคิด วิเคราะห และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

    4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองตอความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    2) ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา 

    3) ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก

    4) ประสานการสงตอเพื่อใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ

     4.4  โรคระบาดในมนุษย

    แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) สำรวจขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนรายคนและบุคคลใกลชิด

    2) จัดทำแผนในการปองกันโรคระบาดในมนุษย

    3) บริการวัสดุ อุปกรณในการปองกันโรคระบาดในมนุษย

    4) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    5) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อติดตามขอมูลดานสุขภาพอยางตอเนื่อง

     การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคระบาดในมนุษย

    2) จัดกิจกรรมฝกทักษะการปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดในมนุษย

    3) จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    2) ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา 

    3) ดำเนินการตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด

    4) ประสานการสงตอเพื่อใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ

     4.5 ภัยไซเบอร
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) สำรวจขอมูลการใชงานระบบไซเบอรของนักเรียนรายคน

    2) กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน

    3) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    4) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
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การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบไซเบอรโดยขาดวิจารณญาณ

    2) จัดกิจกรรมสงเสริมการการคิด วิเคราะห และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

    3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองตอความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    2) ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา

    3) ดำเนินการเอาผิดตามขอตกลงที่กำหนดไวรวมกัน 

    4) ติดตามเยี่ยมเยีอนเพื่อสรางขวัญกำลังใจ

     4.6 การพนัน
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) สำรวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยง

    2) สำรวจพื้นที่ที่เปนแหลงการพนัน

    3) กำหนดขอตกลงเพื่อปฏิบัติรวมกัน

    4) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    5) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อรับสงขอมูลพฤติกรรมอยางตอเนื่อง

     การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการพนัน

    2) จัดกิจกรรมสงเสริมการการคิด วิเคราะห และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

    3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองตอความสนใจของนักเรียนอยางหลากหลาย

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    2) ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา

    3) ดำเนินการเอาผิดตามขอตกลงที่กำหนดไวรวมกัน 

    4) ติดตามเยี่ยมเยีอนเพื่อสรางขวัญกำลังใจ

4.7 มลภาวะเปนพิษ
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

 1) สำรวจขอมูลพื้นที่ที่เกิดมลภาวะเปนพิษในสถานศึกษาและชุมชน

 2) จัดทำปายสัญลักษณแสดงพื้นที่มลภาวะเปนพิษ

 3) จัดทำแผนในการแกปญหามลภาวะเปนพิษรวมกัน

 4) กำหนขอตกลงในการปฏิบัติรวมกัน
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การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากมลภาวะเปนพิษ

    2) จัดกิจกรรมที่สงเสริมการแกปญหาและการลดมลภาวะเปนพิษ

    3) จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสำนึกในการลดมลพิษรวมกับชุมชน

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    2) ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา

    3) ดำเนินการเอาผิดตามขอตกลงที่กำหนดไวรวมกัน 

    4) ติดตามเยี่ยมเยีอนเพื่อสรางขวัญกำลังใจ

     4.8 โรคระบาดในสัตว
    แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) สำรวจขอมูลสัตวเลี้ยงของนักเรียนรายคน

    2) จัดทำแผนในการปองกันโรคระบาดในสัตว

    3) บริการวัสดุ อุปกรณในการปองกันโรคระบาดในสัตว

    4) สรางเครือขายเฝาระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    5) จัดระบบติดตอสื่อสารเพื่อติดตามขอมูลสัตวเลี้ยงอยางตอเนื่อง

     การปลูกฝง

    1) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว

    2) จัดกิจกรรมฝกทักษะการปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดในสัตว

    3) จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

     การปราบปราม

    1) แตงตั้งคณะทำงานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน

    2) ประสานเครือขายการมีสวนรวม เพื่อรวมแกปญหา 

    3) ดำเนินการตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด

    4) ประสานการสงตอเพื่อใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ

    4.9 ภาวะทุพโภชนาการ
     แนวทางการปฏิบัติ

     การปองกัน

    1) การสำรวจและจัดกลุมนักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีภาวะทุพโภชนาการ

    2) เสริมสรางความรวมมือระหวางโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ

    3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธใหความรูดานโภชนาการแกผูปกครอง

    4) จัดทำฐานขอมูลเพื่อตรวจสอบพัฒนาการและความกาวหนาในการลดภาวะทุพโภชนาการ

    ๕) จัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอ

    ๖) การดูแลอาหารกลางวัน อาหารเสริม และอาหารวางที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ
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การปลูกฝง

    1) จัดกิจกรรมใหความรูดานโภชนาการแกนักเรียน

    2) จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และวิธีการรักษาสุขภาพใหกับนักเรียน

    3) การบูรณาการความรูดานโภชนาการในการจัดการเรียนการสอน

     การปราบปราม

    1) การเผยแพรประชาสัมพันธชองทางในการขอความชวยเหลือ

    2) แตงตั้งคณะทำงานใหความชวยเหลือเรงดวน ที่สามารถใหความชวยเหลือไดทันเหตุการณ 

    3) แตงตั้งคณะทำงานกองทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่มีปญหาดานเศรษฐกิจ

    4) ประสานภาคีเครือขายเพื่อการสงตอที่เหมาะสม



คูมือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สวนที่ ๔

การติดตอสื่อสารการติดตอสื่อสาร
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1. ชองทางการติดตอส่ือสาร

1.
ระบบ MOE Safety Platform

2.
Website Online

3.
E-mail

4.
Facebook

5.
Line

6.
จดหมาย

8.
ติดตอดวยตนเอง

7.
โทร 1579 หรือ โทรศูนยความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ 

โทร 02 – 628 – 9169 , 02 -628 – 9166 , 02- 628-9182

และ 02 – 628 - 9160
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2. หนวยงานท่ีเก่ียวของ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ

1. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถ.แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 0 – 2513 -3213 โทรสาร 0 – 2513 - 7117 

Website : www.ccsd.go.th

E-mail : ccsd1191@mail.com
2. งานพิทักษเด็ก เยาวชน และสตรี
สำนักงานตำรวจแหงชาติ ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 0-2205-3421-3 ตอ 26 

Website : www.Office.police.go.th 

E-mail : cwpc@police.ho.th
3. ศูนยสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
กองบัญชาการตำรวจนครบาล เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย 

กทม. 10100 โทร. 0-2281-1449 

Website : www.korkorsordor.com

หนวยงานภาคเอกชน

1. มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 
979 ซ.จรัญสนิทวงศ 12 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงทาพระ เขตบางกอกใหญ กทม. 10600

โทร. 0-2412-0739, 0-2415-1196  โทรสาร 0-2412-9833 

Website : www.thaichildrights.org  

E-mail : cpcrheadofflce@yahoo.com 

2. มูลนิธิพัฒนาการคุมครองเด็ก
Fight Against Child Exploithion Foundation (FACE) 

ตู ปณ. 178 คลองจั่น กทม. 10240 

โทร. 0-2509-5782 โทรสาร 0-2519-2794    

E-mail : face@internet.ksc.net.th
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3. มูลนิธิเพื่อนหญิง
386/61-62 ซ.รัชดาภิเษก 44 (ซอยเฉลิมสุข) ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 0-2513-1001  โทรสาร 0-2513-1929 

Website : www.contact@friendsofwomen.net 

E-mail : contact@friendsofwomen.net

4. องคกรพิทักษสตรีในประเทศไทย 
328/1 สำนักกลางนักเรียนคริสเตรียน ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

โทร. 0-2214-5157-8  โทรสาร 0-2513-1929  

Website : www.afesip.ord

5. มูลนิธิศุภนิมิตรแหงประเทศไทย  
582/18-22 ซ.เอกมัย สุขุมวิท63 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110

 โทร. 0-2381-8863-5 ตอ 111 โทรสาร 0-2381-5500 

Website : www.worldvision.or.th 

E-mail : Info@worldvision.or.th

6. เครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
25/17-18 หมูบานมหาชัยเมืองทอง ถ.สหกรณ ต.บางหญาแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร. 0-3443-4726, 09-0948-4678

7. โครงการบานพิทักษและคุมครองสิทธิเด็กชนเผาลุมน้ำโขง
294/1 ม.3 ต.ทาสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-6185-6603 

โทรสาร 0-5378-7328, 0871-9075 

Website : www.depde.org 

E-mail : Info@depde.org

8. ศูนยขอมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา 
8/12 ซ.วิภาวดี 44 ถ.วิภาวดี−รังสิตแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทร. 0-2941-4194-5 ตอ114 โทรสาร 0-2642-7991-2, 0-2941-4194 ตอ109 

Website : www.becktohome.org. www.notforsale.or.th, www.miror.or.th 

E-mail : Info@backtohome.org
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9. ศูนยชีวิตใหม 
49/9 ซ.3 ต.ทุงโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 

โทร. 0-5335-1312, 08-5326-3010 โทรสาร 0- 5338-0871 

Website : www.newlifecenterfoundation.org 

E-mail : newlife@pobox,

10. สภาทนายความ
7/89 อาคาร 10 ถ.ราชดำเนินกลางแขวงบวรนิเวศเขตพระนคร กทม. 10200 

โทร. 0-2629-1430

11. หนวยประสานงานเพื่อตอตานการคามนุษย 
ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ชั้น 5 ถ.โชตนา ต.ชางเผือก 

อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร. 0-5311-2643-4

12. คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 104 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 

โทร. 02-252-2568 กด 1, 02-256-4107-9 โทรสาร 02-254-7577

13. โครงการสงเสริมศักยภาพหญิงแรงงานขามชาติ (ซีปอม)
120 ม.15 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

โทร. 0-5375-6411 โทรสาร 0-5375-6411 

E-mail : sepom2002@yahoo.com

15. บานเอื้ออารี
343/22 ซ.ขางธนาคารกสิกรไทย ถ.พหลโยธิน สะพานใหม แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10200 

โทร. 0-2972-4992 โทรสาร 0-2972-4993 

E-mail : welcomehbkk@hotmail.com

14. บานแสงใหม
258 ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร. 0-5371-4772 โทรสาร 0-5371-7098 

E-mail : bansaengmai@yahoo.com
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16. มูลนิธิเขาถึงเอดส 
สำนักงานกาญจนบุรี 64/3 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 57000 

โทร. 0-5371-6212, 0-5371-7897

Website : www.aidaccress.com

E-mail : access@aidsaccess.com

17. UNIAP โครงการความรวมมือสหประชาชาติ วาดวยการตอตานการคามนุษย 

ประจำประเทศไทย 
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 7 ถ.ราชดำเนินนอก กทม. 10200

โทร. 0-2288-1746 โทรสาร 0-2288-1053

Website : www.no_trafficking.org 

E-mail : Uniap_thai@undp.org
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การกำกับติดตาม
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การกำกับติดตาม
และประเมินผล
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สถานศึกษาดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม

ของภาคีเครือขาย ตามแนวดำเนินการ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ โดยยึดตัวชี้วัดในการดำเนินการในทุกประเด็น มีการจัดทำ

เคร่ืองมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ท่ีมีคุณภาพและครอบคลุม มีการจัดทำแผนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

กำหนดปฏิทินดำเนินการ คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินการประสบผลสำเร็จเปนที่ประจักษ ยกยองเชิดชูเกียรติ สรุป

รายงาน และเผยแพรผลการดำเนินงานอยางเปนระบบ โดยดำเนินการ ดังนี้

 1) แตงต้ังคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน

 2) ศึกษาแนวดำเนินการ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ และตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา 

 3) จัดทำแผนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา

 4) กำหนดปฏิทินในการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 5) จัดทำเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษาที่สอดคลอง

กับตัวชี้วัดในการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา

 6) ดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา 

 7) สรุปผลการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา ใหขอเสนอแนะประเด็นที่เปนจุดเดน จุดควรพัฒนา

พรอมแนวทางในการพัฒนาในปการศึกษาตอไป

 8) คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินการประสบผลสำเร็จเปนที่ประจักษ

 9) ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินการประสบผลสำเร็จเปนที่ประจักษ

 10) เผยแพรประชาสัมพันธผลการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษาในชองทางที่หลากหลาย
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บรรณานุกรม

- คูมือการคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ฉบับพัฒนา พ.ศ. 2563)

 - คูมือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

 - คูมือโครงการเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานในสถานศึกษา

 - มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562

 - มาตรฐานโรงเรียนคุมครองเด็ก

 - แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุมครองเด็ก

 - คูมือการรับมือแผนดินไหว

 - คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 - พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔

 - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

 - กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
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รายชื่อคณะทำงาน

 ที่ปรึกษา

๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๓. ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๔. ที่ปรึกษาดานเครือขายการมีสวนรวม

 คณะทำงาน

 ๑. นายเทอดชาติ   ชัยพงษ   ประธาน

 ๒. นายชนะ  สุมมาตย  รองประธาน

 ๓. นางนัฑวิภรณ    จันตะพรมมา   

 ๔. นายวสันต    แสงเหลา  

 ๕. นางสาวณัฐริน   เจริญเกียรติบวร   

 ๖. นางนัจรีภรณ   ทุมสงคราม  

 ๗. นายไชยยศ   คำสังวาลย  

 ๘. นายบุญเหลือ     ทองออน  

 ๙. นายอดิศักดิ์   นนทะสี   

 ๑๐. นายณัฐฐศรัณฐ   พรหมเผา  

 ๑๑. นางนันทวดี    พุมเกิด   

 ๑๒. นายธนากร   วรากุลพิชัย  

 ๑๓. นายศิริพงษ    กลั่นไพฑูรย  

 ๑๔. นายชูเกียรติ   เทพสาร   

 ๑๕. นายดาวเรือง    สิงหราช   

 ๑๖. นางสาวณภาภัช   ภูชัยศรีสัมฤทธิ์   

 ๑๗. นายกำพล   วิลยาลัย   

 ๑๘. นายวชิระ   ใจมั่น    

 ๑๙. นางสาวณัฐพร   ถาหมี    

 ๒๐. นางสายรุง   ติ๊บขัน   

 ๒๑. นางกิติยาภรณ   เวงศวรรธน  

 ๒๒. นางเจธนี   ศิริมาตย   

 ๒๓. วาที่ร.ต.ศุกลพัชร  กอนนาคพิพัชร  

 ๒๔. นางสาวประกายดาว  จันทรา   
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รายชื่อคณะทำงาน

 บรรณาธิการ

 ๑. นางสาววราศิริ   วงศสุนทร  

 ๒. นางสาวปรตี    ประทุมสุวรรณ  

 ๓. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี   

 4. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล    

 ๕. นายสิปปวิชญ  เดชกลา   
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