
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 



 
 

 
 

ค ำน ำ 
คู่มือการดูแลนักเรียนหอพักนอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เล่มนี้จัดท าขึ้น

เพ่ือให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา น าไปปรับใช้ในการจัดระเบียบของโรงเรียน อาคาร 
สถานที่พักนอน กฎระเบียบของนักเรียนหอพักนอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูหอพักนอนสามารถจัดระเบียบ
หอพักนอนภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ นักเรียนหอพักนอน สามารถปฏิบัติตนได้ตาม
ระเบียบ พัฒนาหอพักให้สะอาด สวยงาม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนพักนอน ให้มีความสุขทาง                   
ด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านประสิทธิภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาา ประกอบด้วย ที่มาและความส าคัญ แนวทางการ
บริหารจัดการเรื่อง องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัย ตามแผนขับเคลื่อน                     
การเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  แนวทาง                    
การบริหารจัดการงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตัวอย่างการคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน                
ราชประชานุเคราะห ์55 จังหวัดตาก  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือดังกล่าวจะเป็นแนวทางขับเคลื่อน                    
การบริหารจัดการให้สถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอนในสังกัด ได้เป็นอย่างดี และ
ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือ มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

สิงหาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สำรบัญ 
 

เร่ือง  หน้ำ 

บทน ำ  1 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร  3 

       - องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย 4 

       - การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 9 

      - แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน  33 

        (เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน)  

ภำคผนวก  41 



ห น้ า  | 1 
 

 
 

บทน ำ 
ที่มำและควำมส ำคัญ 

การจัดการศึกษาตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทาง
สังคม ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน เพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง และให้จัดการศึกษายึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากนี้มีเป้าหมายการจัดการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้าง หลักประกันว่าคนไทยทุกคนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอ
ภาค เท่าเทียม และท่ัวถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียนทุกคน รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมิน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย โครงสร้างการบริ หารจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานก าหนดนโยบาย  และมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งกระจายไปตามพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ทั่วประเทศ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
การด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีจุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดสรรงบประมาณซึ่ง 1 ใน 9 จุดเน้น ให้ความส าคัญเรื่องการยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน                 
ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีสูง ห่างไกล และถ่ินทุรกันดาร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานมี
โรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 21 แห่ง และมีโรงเรียนปกติที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน ให้แก่นักเรียนที่
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวกไม่สามารถเดินทางไป-กลับ ได้ และเป็นโรงเรียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอนุญาตและประกาศให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจ าพักนอน จ านวน 15 แห่ง และจากการลงพ้ืนที่
ติดตามโรงเรียนในสังกัดของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พบว่า หอพักนอนในโรงเรียน
ยังมีปัญหาใน ด้านความสะอาด ขนาดพ้ืนที่ สิ่งเอื้ออ านวยความสะดวก และ การจัดระเบียบหอพัก ที่ยังไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาความเป็นอยู่ของนักเรียน ทั้งนี้กลุ่มนโยบายและแผนจึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการปรับปรุง พัฒนาการจัดที่พัก
นอนส าหรับนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ พัฒนาคุณธรรม พัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งลดความห่วงใยของผู้ปกครอง จึงจัดท าคู่มือการดูแลนักเรียนหอพักนอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาตาก เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา น าไปปรับใช้ในการจัดระเบียบ
ของโรงเรียน อาคาร สถานที่พักนอน กฎระเบียบของนักเรียนหอพักนอน ให้สถานศึกษา และผู้เรียน มีคุณภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
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ข้อมูลโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนประจ ำพักนอนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก 

ชื่อโรงเรียน 
ข้อมูลจ านวนนักเรียนประจ าพักนอน 

ภาคเรยีนที่ 1/2565 
 (คน) 

ผดุงปัญญา 37 

**แม่ปะวิทยาคม 109 

บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 86 

***อุ้มผางวิทยาคม 380 

**ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 60 

**ท่าสองยางวิทยาคม 159 

*แม่ระมาดวิทยาคม 242 

**พบพระวิทยาคม 20 

ทุ่งฟ้าวิทยาคม 71 

**แม่จะเราวิทยาคม 73 

นาโบสถ์พิทยาคม 36 

ถนอมราษฎร์บ ารุง 142 

สามเงาวิทยาคม 29 

***โมโกรวิทยาคม 50 

วังประจบวิทยาคม 5 

รวมทั้งสิ้น 1,499 

* โรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารที่มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการศึกษา ในระดับ ยุ่งยาก  
**โรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารที่มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการศึกษา ในระดับ ยุ่งยากมาก 
***โรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารที่มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการศึกษา ในระดับ ยุ่งยากมากท่ีสุด 
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องค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย 
การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อ                

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและทิศทางของประเทศ การศึกษาจึงหมายถึงการ
พัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การสร้างความปลอดภัยให้แก่
นักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน               
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ขึ้นอยู่กับความสุขและการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา สามารถป้องกันหรือได้รับการป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ มีความรู้                 
ความเข้าใจ จิตส านึก และเจตคติท่ีดี และมีทักษะในการป้องกันภัย 

สามารถหรือได้รับการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ เยียวยา ฟ้ืนฟู และด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ดังนั้น 
จึงเป็นภารกิจส าคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะต้องมีแนวนโยบาย
สถานศึกษาปลอดภัยให้เกิดขึ้น 

1. นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดแนวทางการบริหาร

จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชน ท้องถิ่นและ
สาขาการผลิตต่าง ๆ พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดท าแผนที่ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพ้ืนที่และ             
ภาคการผลิตที่มีล าดับความส าคัญสูง 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุนการจัดท าแผนรับมือ
ภัยพิบัติในระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมภาคเอกชนในการจัดท า
แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ สร้างจิตส านึกความปลอดภัยสาธารณะ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชน
ท้องถิ่นในการร่วมกันด าเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

3. พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีความแม่นย า น่าเชื่อถือ และ
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้ พัฒนากลไกบูรณาการ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเพ่ิมศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

4. พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประสบภัย                  
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิดภัยพิบัติ และปรับปรุง
มาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้าง 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้                     
6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เป้าหมายตามจุดมุ่งหมายวิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการการศึกษา โดยได้ก าหนดใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบ               
ต่อประชาชนและประเทศชาติมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น อาทิ ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด                 
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ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น ความมั่นคงของชาติจึงมิได้ครอบคลุมเฉพาะมิติ
ด้านการทหารหรืออ านาจอธิปไตยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมมิติต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งในแต่ละมิติล้วนมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

การป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้จะต้องพิจารณาในมิติที่มีความเชื่อมโยงกัน และการด าเนินการเพ่ือวางรากฐาน
และกลไกการสร้างความมั่นคงเพ่ือป้องกันและป้องปรามภัยเหล่านี้นั้นจะต้องเริ่มที่กระบวนการจัดกา รศึกษาของ
ประเทศ การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม ความรุนแรงในสังคมในรูปแบบต่าง 
ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและ                 
ความมั่นคงในชีวิต ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ 

ดังนั้น การจัดการศึกษาที่ครอบคลุมประเด็นหลักส าคัญที่มีผลด้านความมั่นคงแก่คนในชาติจะส่งผลให้ทุกคน
มีจิตส านึกความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่าทัน                 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข อันจะส่งผล
ให้สังคมและประเทศเกิดความมั่นคงธ ารงรักษาอธิปไตย และผ่านพ้นจากภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน (Comprehensive School Safety 
Framework : CSSF) ไดป้รากฏอยู่ในกรอบการด าเนินงานระดับโลก ทั้งท่ีเป็นกรอบความคิดริเริ่ม และข้อตกลงหลาย
ฉบับ CSSF ตั้งอยู่ใจกลางของกรอบการด าเนินงานที่ทับซ้อนกันหลายด้าน ได้แก่ เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities: CRPD) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) และSendai 
Framework for DRR โดยมีหลักการส าคัญ คือ การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็ก ซึ่งช่วยให้ประชาคมโลก                
เกิดความชัดเจนถึงภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง ความรุนแรงและการพลัดถิ่น 

สำมเสำหลักของควำมปลอดภัยรอบด้ำนในโรงเรียน 
ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษา มีความสอดคล้องกับ

การบริหารจัดการภัยพิบัติ ในระดับสากล ระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และระดับพื้นท่ี รวมทั้งในโรงเรียน 
 รากฐานของการวางแผนส าหรับความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนคือการจัดท าการประเมินความเสี่ยง           

แบบภัยหลายชนิด การวางแผนนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลการจัดการการศึกษาในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาคและในระดับพ้ืนที่ ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์นโยบายของภาคการศึกษา
และการจัดการในภาพรวมซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงประจักษ์และหลักฐานที่ส าคัญส าหรับการวางแผนและการด าเนินงาน 

ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนและความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) พ.ศ. 2558 - 2573 และกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 
2558 – 2573 ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนเข้าไปในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นโยบายและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเรื่องการลดความเสี่ยง ได้แก่ 

1) ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาของเด็กอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และปลอดภัย 
2) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน กลไกและเครือข่ายประสานงาน รวมทั้งศักยภาพ

ระดับประเทศในการสร้างความสามารถในการรู้รับปรับตัวและฟ้ืนคืนกลับ (Resilience) จากภัยและอันตรายที่อาจจะ
เกิดข้ึนแก่ภาคการศึกษาท้ังในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
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3) บูรณาการแนวทางการลดความเสี่ยงเข้าไปในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับภัยฉุกเฉิน                  
การตอบสนองและการฟื้นฟูจากภัยพิบัติในภาคการศึกษา 

4) ติดตามและประเมนิผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและความขัดแย้ง 
5) เพ่ิมจ านวนและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับภัย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเตือนภัย

ล่วงหน้าส าหรับภัยหลายชนิด (multi-hazard early warning system) และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยพิบัติ 
2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
สำระส ำคัญ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 95 ก วันที่ 2 ตุลาคม 

2546 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 สาระส าคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของเด็กและ
เยาวชนที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ                      
พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีทั้งหมด 9 หมวด 88 มาตราด้วยกันแยกเป็น มาตรา 1-6 อธิบายความหมายเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ. ฉบับ
นี้ 

ระเบียบ กฎหมำยควำมผิดเกี่ยวกับเพศ และควำมผิดต่อเสรีภำพ 
พรำกผู้เยำว์ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 บัญญัติว่า ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไม่เกิน

สิบห้าปีไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี และปรับ ตั้งแต่ 
60,000 บาท ถึง 300,000 บาท ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 บัญญัติว่า ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่
ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 2 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 บาท ถึง 200,000 บาท ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผู้เยาว์ เป็นการ
พาเด็กหรือผู้เยาว์ไป หรือแยกเด็กหรือผู้เยาว์ออกไปจากความปกครองดูแลของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก  
หรือผู้เยาว์ หากการพรากเด็กหรือผู้เยาว์ไปเพ่ือการอนาจาร เช่น พาไปกอดจูบ ลูบคล า ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษหนัก                  
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากมีการร่วมประเวณีหรือมีเพศสัมพันธ์  ผู้นั้นจะต้องถูกด าเนินคดีข้อหาข่มขืน กระท าช าเรา                 
อีกข้อหาหนึ่ง มีโทษหนักมาก แม้ผู้เยาว์นั้นจะยินยอมไปด้วย ผู้ที่พรากก็ต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 319 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุเกินกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง 
หรือผู้ดูแล เพ่ือหาก าไร หรือเพ่ือการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 40,000 บาท ถึง 200,000 บาท 

กระท ำอนำจำร 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 บัญญัติว่า ผู้ใดกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดย            

ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้บุคคล
นั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 บัญญัติว่า ผู้ใดกระท าอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ความผิด
ฐานกระท าอนาจารเป็นการกระท าที่น่าอับอายน่าบัดสี ลามก เช่น กอด จูบ ลูบคล า หรือจับอวัยวะเพศหญิง หน้าอก 
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รวมถึงการจับเนื้อต้องตัวหญิงก็ตาม ก็ถือว่าเป็นความผิดข้อหากระท าอนาจาร แม้ว่าเด็กที่ถูกกระท าจะยินยอมให้
กระท าการดังกล่าวก็ยังมีความผิด หากเด็กนั้นอายุไม่เกินสิบห้าปี เช่น 

 ข่มขืน กระท ำช ำเรำ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 บัญญัติว่า ผู้ ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้ อ่ืน  โดยขู่ เข็ญด้วย 

ประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้ผู้นั้นเข้าใจผิดว่าตน
เป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 400,000 บาท ความผิดฐาน
ข่มขืนกระท าช าเราเป็นการบังคับใจ ฝืนใจผู้อื่น โดยผู้อ่ืนนั้นไม่ยินยอม หรือใช้ ก าลังบังคับจนผู้นั้นหญิงนั้นอยู่ในภาวะ
ที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จนผู้กระท าผิดล่วงเกินทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์กับ  หญิงนั้น หากเป็นการกระท าช าเราเด็ก
อายุไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยา หรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษจ าคุกตั้งแต่ 
5 ปี ถึง 20 ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,000 บาท เช่น นายหมึกได้ใช้ก าลังฉุดนางสาวนุ่น อายุ 22 ปี 
ในขณะที่นางสาวนุ่นก าลังกลับจากที่ท างาน และน านางสาวนุ่นไปกักขังไว้พร้อมทั้งข่มขืนกระท าช าเราเช่นนี้ นายหมึก
มีความผิดข่มขืนกระท าช าเราและกักขังหน่วงเหนี่ยวร่างกายผู้อื่นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้ง
แต ่80,000 บาท ถึง 400,000 บาท  

 
ระเบียบ กฎหมำยควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ 
ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมี หรือวัตถุพิษ ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดย

รับประทานดม สูบฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิม
ขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่
ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง 

เสพ หมายถึง การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ยาเสพติดให้โทษ แบ่งออกเป็น              
5 ประเภท ดังนี้  

ประเภทที่  1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine, 
Methamphetamine) ยาอี (Ecstasy) หรือยาเลิฟ ยาไอซ์ (Ice)  

ประเภทที่  2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ใบโคคา (Coca) โคเคนหรือโคคาอีน (Cocaine) มอร์ฟีน 
(Morphine) ฝิ่นยา (Medicinal Opium) เป็นฝิ่นที่ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งเพ่ือใช้ในทางยา หรือ ฝิ่น (Opium) ไม่ว่าจะ
เป็น ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก มูลฝิ่น  

ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นต ารับยาและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 ผสมอยู่ด้วย คือ 
ยารักษาโรคที่มียาเสพติดประเภทที2่ เป็นส่วนประกอบอยู่ในสูตรยา เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องเสีย  

ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2 เช่น อาเซติคแอนไฮ
ไดรด์ (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์(Acetyl Chloride)  

ประเภทที่ 5 ยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้าอยู่ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 4 เช่น พืชฝิ่น เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ด
ขี้ควาย สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ยกเว้นสารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(Tetrahydrocannabinol,THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญ
ชงที่ปลูกภายในประเทศ และสารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชง ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ 
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ควำมผิดเกี่ยวกับเสพยำเสพติดให้โทษ 
 ควำมผิดเกี่ยวกับครอบครองยำเสพติดให้โทษ 
ความผิดฐานครอบครองยาบ้าหรือเฮโรอีนตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 บัญญัติว่า 

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ซึ่งมาตรา 67 
บัญญัติว่า ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี 
ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หากผู้ใดครอบครองยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 1 เกิน 15 เม็ด กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นได้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้เพ่ือ
จ าหน่าย ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงตลอดชีวิต 
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กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 

ขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา 4 กลุ่มภัย ดังนี้ 1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ 
(Violence) 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 4) ภัยที่เกิดจาก
ผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) มีองค์ประกอบดังนี้ 
1. ขอบข่ำยควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 

1.1 ภัยท่ีเกิดจำกกำรใช้ควำมรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 
1) การล่วงละเมิดทางเพศ   2) การทะเลาะวิวาท 
3) การกลั่นแกล้งรังแก    4) การชุมนุมประท้วงและการจลาจล 
5) การก่อวินาศกรรม    6) การระเบิด 
7) สารเคมีและวัตถุอันตราย   8) การล่อลวง ลักพาตัว 
9) ภัยสงครามชายแดน 

1.2 ภัยที่เกิดจำกอุบัติเหต ุ(Accident) 
1) ภัยธรรมชาติ     2) ภัยจากอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง 
3) ภัยจากยานพาหนะ    4) ภัยจากการจัดกิจกรรม 
5) ภัยจากเครื่องมือ อุปกรณ์ 

1.3 ภัยที่เกิดจำกกำรถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 
1) การถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง 2) การคุกคามทางเพศ 
3) การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม 4) การไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการศึกษา 

1.4 ภัยที่เกิดจำกผลกระทบทำงสุขภำวะทำงกำยและจิตใจ (Unhealthiness) 
1) ภาวะจิตเวช     2) ติดเกม 
3) ยาเสพติด     4) โรคระบาดในมนุษย์ 
5) ภัยไซเบอร์     6) การพนัน 
7) มลภาวะเป็นพิษ    8) โรคระบาดในสัตว์และพืช 
9) ภาวะทุพโภชนาการ   10) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19) 

2. มำตรกำรควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 
มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษามุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาอย่างยั่งยืน โดยเน้นมาตรการที่เข้มงวดในมาตรการ 3 ป ดังนี้ 
2.1 กำรป้องกัน หมายถึง การด าเนินการเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา อุปสรรค หรือความไม่ปลอดภัย ต่อนักเรียน 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการสร้างมาตรการป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ดังนี้ 

1) การประเมินปัจจัยเสี่ยงของสถานศึกษา 
2) การก าหนดพื้นที่ความปลอดภัย 
3) การจัดท าแผนความปลอดภัยสถานศึกษา 
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4) การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษา 
5) การจัดโครงสร้างบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา 
6) การจัดโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยสถานศึกษา 
7) การสร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
8) การจัดระบบช่องทางการสื่อสารด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 
9) การจัดระบบคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
10) การประเมินนักเรียนรายบุคคล ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา และความต้องการ

ช่วยเหลือ 
2.2 กำรปลูกฝัง หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก และเจตคติที่ดี

และการสร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือให้เกิดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
1) การสร้างจิตส านึก ความตระหนัก การรับรู้ และความเข้าใจด้านความปลอดภัยให้กับตนเองและ

ผู้อื่น 
2) การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ให้แก่

นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 
3) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะด้านความปลอดภัย ให้แก่นักเรียน 

2.3 กำรปรำบปรำม หมายถึง การด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ เยียวยา ฟ้ืนฟู และ
ด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ได้แก่ 

1) การจัดการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา 
2) การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู จิตใจบุคคลผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัย 
3) การด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
มำตรกำร 3 ป 

  กำรป้องกัน หมายถึง การด าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อุปสรรค หรือความไม่ปลอดภัย ต่อนักเรียนครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยการสร้างมาตรการป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  กำรปลูกฝัง หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก และเจตคติท่ีดี และ
การสร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือให้เกิดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  กำรปรำบปรำม หมายถึง การด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูและด าเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย 
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3. โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย 
3. 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิชำกำรศึกษำ 
 

สถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม) 

นักจิตวิทยำโรงเรียน 
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3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยระดับสถำนศึกษำ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง สภานักเรียน 

เครือข่ายภาครัฐ      
ภาคเอกชน ภาคประชาชน  
และผู้ปกครอง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

คณะท างานระดับสถานศึกษา 
 

ครูประจ าชั้น/  
ครูที่ปรึกษา 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

3.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรในหอพักนอน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หัวหน้าครูประจ าหอพัก 

ครูประจ าหอพัก 

ประธานนักเรียนหอพัก

 
 ครูประจ าหอพัก 

คณะกรรมการนักเรียนหอพัก

 
 ครูประจ าหอพัก 
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4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยในหอพักนอน 
การด าเนินงานความปลอดภัยของหอพักนอน มีข้ันตอนดังนี้ 

4.1 การประเมินสภาพความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและจัดล าดับความเสี่ยง 
4.2 การจัดท าแผนด าเนินการความปลอดภัย 
4.3 การด าเนินการตามมาตรการ 

         4.4 การด าเนินการตามขอบข่ายความปลอดภัย  
   4.5 การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

การป้องกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
1) ก าหนดพ้ืนที่ความ
ปลอดภัย 

1.1 ประชุม ชี้แจง วางแผน การด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย 
1.2 ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมความปลอดภัย 
รวมถึงป้ายสัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุม 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
1.3 จัดท าป้ายสัญลักษณ์แสดงความเสี่ยง 
ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
1.4 ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหอพัก 
1.5 จัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัย
หอพักนอน 

- หอพักนอนทุกแห่งมีการก าหนด 
พ้ืนที่ การควบคุมความปลอดภัย  
ป้ายสัญลักษณ์ อุปกรณ์ควบคุมความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล กล้องวงจรปิด 
และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเวรยามดูแล
รักษาความปลอดภัย 

2) จัดท าแผนความปลอดภัย 
ของหอพักนอน 

2.1แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
หอพักนอน 
2.2 เสนอแผนความปลอดภัยของหอพัก
นอน 
2.3 ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานและ 
ผู้รับผิดชอบงาน 
2.4 ก าหนดนโยบายความปลอดภัยของ
หอพักนอน 
2.5 เผยแพร ประชาสัมพันธ์นโยบาย และ
แผนความปลอดภัยของหอพักนอน 

- หอพักนอนทุกแห่งมีแผนความ 
ปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกมิติ 
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การป้องกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
3) การจัดสภาพแวดล้อมและ 
บรรยากาศของหอพักนอน 

3.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ                     
ภูมิทัศน์ หองนอน หองน้ า และห้องอ่ืนๆ  
ให้มีความปลอดภัย 
 

- หอพักนอนทุกแห่งจัดสภาพแวดล้อม 
และบรรยากาศท่ีมีความปลอดภัย 
ต่อนักเรียน คร ูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

4) การจัดโครงสร้างบริหาร 
จัดการความปลอดภัยหอพัก
นอน 

4.1 ส ารวจและประเมินสภาพความเสี่ยง 
ด้านความปลอดภัยของหอพักนอน 
4.2 สถานศึกษาจัดท าโครงสร้างบริหาร 
จัดการความปลอดภัยของหอพักนอน 
4.3 ก าหนดบทบาทหน้าที่ภาระงานของ 
คณะกรรมการ 
4.4 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะ 
กรรมการความปลอดภัยของหอพักนอน 

- หอพักนอนทุกแห่งจัดระบบ
โครงสร้าง ในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย 

5) การสร้างการมีส่วนร่วม
ของ 
หอพักนอน 

6.1 ประสานความร่วมมือในการสร้าง 
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่และ 
ภาคส่วนต่างๆ 
6.2 มีการประชุมวางแผนเพื่อเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยของหอพักร่วมกัน 
6.3 มีกิจกรรมการด าเนินงานในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยของหอพักนอน 
6.4 มีการประเมินผลร่วมกัน 
6.5 มีการยกย่องชมเชยเครือข่ายภาคี         
ความร่วมมือ 

- หอพักนอนทุกแหงได้รับความร่วมมือ
ด้านความปลอดภัย เช่น ต ารวจภูธร 
บรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนส่ง
จังหวัด เป็นต้น 
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การป้องกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
6) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับสถานศึกษา 
8.2 คัดกรองนักเรียนแยกเปน 3 กลุ่มได้
อย่างชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มปกติ  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
8.3 เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วย
เครือ่งมือและวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
การเยี่ยมบ้านนักเรียน การสอบถาม  
การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
8.4 จัดกิจกรรมส าหรับเด็กกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 
- กลุ่มปกติ จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ความสามารถตามปกติ 
- กลุ่มเสี่ยง จัดกิจกรรมป้องกัน 
- กลุ่มมีปัญหา จัดกิจกรรมแก้ปัญหาและ
ระบบส่งต่อ 
8.5 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 

- หอพักนอนทุกแหงมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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การป้องกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
7) การประเมินสถานศึกษา
และนักเรียนรายบุคคล ด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม 
สติปัญญา  
และความต้องการพิเศษ 

9.1 มอบหมายให้ครูประจ าชั้น 
/ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าหอพัก มีหน้าที่ใน
การประเมิน นักเรียนรายบุคคล 
9.2 จัดท าเครื่องมือวัดและประเมิน 
นักเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมทุกด้าน 
9.3 ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา/ครูประจ า
หอพัก ด าเนินการ ประเมินนักเรียน
รายบุคคล 
9.4 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ รายงาน
ผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล 
 

- นักเรียนทุกคนไดรับการประเมิน
อย่างรอบด้าน เช่น แบบทดสอบ 
SDQ, EQ, แบบคัดกรองเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ, แบบประเมิน
สถานศึกษาปลอดภัย  
เป็นต้น 

 
2. กำรปลูกฝัง 
ตาราง 2 การด าเนินการตามมาตรการการปลูกฝังเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในหอพัก 

กำรปลูกฝัง แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

1) การสร้างจิตส านึก 
ความตระหนักการรับรู  
และความเข้าใจด้านความ
ปลอดภัยให้แก่ตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม 

1.1 ส ารวจข้อมูลด้านความปลอดภัยของ
หอพักนอน 
1.2 จัดล าดับความรุนแรง เร่งด่วน 
ของความปลอดภัย 
1.3 จัดท าคมูือ/แนวทางว่าด้วย 
ความปลอดภัยของหอพักนอน 
 

- หอพักนอนทุกแหงมีคู่มือ/แนวทางง
ว่าด้วยความปลอดภัยของหอพัก 
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กำรปลูกฝัง แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

2) การจัดกิจกรรมสร้างความรู 
ความเข้าใจพัฒนาองค์ความรู 
เกี่ยวกับความปลอดภัยให้แก
นักเรียน ครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา และผู้ปกครอง 
 
 

2.1 ประชุมครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยของหอพัก 
2.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ โดยบูรณาการ เนื้อหาความ
ปลอดภัยสถานศึกษาในรายวิชาต่างๆ 
พัฒนาผู้เรียน 

- หอพักนอนทุกแหงมีการจัดกิจกรรม 
เสริมสร้างความรู ความเข้าใจ 
ด้านความปลอดภัย ให้นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 

3) การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
ทักษะ ประสบการณ และ
สมรรถนะด้านความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน 

3.1 จัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ 
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับ  
การด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ นักเรียน  
คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2 กิจกรรมจัดกิจกรรมสอดแทรก 
ด้านความปลอดภัยในกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ 
3.3 สรรหาต้นแบบผู้จัดกิจกรรม และ
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่เป็นเลิศ 
 
 

- หอพักนอนทุกแหงมีกิจกรรม 
เสริมทักษะ ประสบการณ และ
สมรรถนะด้านความปลอดภัยให้ 
แกนักเรียน 
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   3. กำรปรำบปรำม  
ตาราง 3 การด าเนินการตามมาตรการการปราบปรามเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในหอพัก 

กำรปรำบปรำม แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

1) การจัดการแก้ไขปัญหา 
กรณีเกิดเหตุความปลอดภัย  
ในหอพักนอน 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ก าหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการ  
หรือการระงับเหตุการณ์ช่วยเหลือ 
เมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา และสร้างการ 
รับรูร่วมกันทุกภาคส่วน 
1.2 จัดตั้งคณะท างานเคลื่อนที่เร็ว  
(Roving Team) ที่สามารถเขาระงับเหตุ 
ไดอย่างทันเหตุการณ 
1.3 เตรียมบุคลากร และเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่พรอมรับสถานการณ 
1.4 ติดตั้งระบบเตือนภัย เช่น กลอง  
วงจรปิด สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 
1.5. ซอมระงับเหตุอย่างต่อเนื่องเช่น 
การดับเพลิง การซ้อมหนีไฟ  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 
1.6. ประสานงานเครือข่ายการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้ความช่วยเหลือไดทันเหตุการณ 
1.7 ส่งต่อผู้ประสบเหตุเพ่ือให้ได้รับ  
การช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
1.8 ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงาน 
 
 
 
 
 

-  หอพักนอนทุกแหงมีระบบ  
การแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย 
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กำรปรำบปรำม แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

2) การช่วยเหลือเยียวยา 
ฟ้ืนฟู จิตใจ บุคคลผู้ประสบเหตุ 
ความไมป่ลอดภัย 

2.1 จัดท าข้อมูลบุคคลและหน่วยงาน  
ในพ้ืนที่ตั้งของสถานศึกษาที่สามารถ ติดต่อ
ประสานงานและให้การช่วยเหลือ เยียวยา 
ฟ้ืนฟู จิตใจไดอย่างรวดเร็วทันท่วงที 
2.2 หน่วย ฉก.ชน. สพม.ตาก ท าหน้าที่ 
เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเยียวยา  
ฟ้ืนฟู และให้ค าปรึกษา โดยการมีส่วนร่วม  
ของเครือข่ายต่างๆ 
2.3 จัดระบบประกันภัยรายบุคคลหรือ  
รายกลุ่มท่ีสามารถให้การคุ้มครองส าหรับ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
2.4 สร้างขวัญก าลังใจ โดยการติดตาม 
เยี่ยมเยือนอย่างสม่ าเสมอ 

- สถานศึกษาทุกแหงมีระบบ 
การช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู จิตใจ
บุคคลผู้ประสบเหตุ  
ความไมปลอดภัย 

3) ด าเนินการตามข้ันตอนของ 
กฎหมาย 
 
 
 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ด้านกฎหมาย ให้ผู้ประสบเหตุได้รับ 
ความคุ้มครองตามท่ีกฎหมายก าหนด  
โดยมอบหมายให้นิติกรเป็นผู้ด าเนินการ 
3.2 รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา  
หน่วยงานต้นสังกัด 
3.3 ด าเนินคดี จ าแนกประเภทของ 
เหตุที่เกิด ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง 
เพ่ือด าเนินการหรือด าเนินการแทน 
ผู้ปกครอง 
3.4 ให้การคุ้มครองนักเรียนให้อยู่  
ในความปลอดภัย 

- ผู้ประสบเหตุทุกคนไดรับ 
การคุ้มครองตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
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แนวทำงกำรปฏิบัติขอบข่ำยควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ และหอพักนอน 
  ขอบข่ายความปลอดภัยสถานศึกษาจ าแนกเป็น 4 กลุ่มภัย โดยมีการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา          
ตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม ซึ่งในแต่ละมาตรการ มีแนวปฏิบัติตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
1. ภัยท่ีเกิดจำกกำรใช้ควำมรุนแรงของมนุษย์ (Violence)   
1.1 กำรลวงละเมิดทำงเพศ 
 แนวทำงกำรปฏิบัติกำรป้องกัน 
  1) ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง 
  2) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภัย 
  3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
  4) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 กำรปลูกฝัง 
  1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 
  2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
  3) ฝึกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 กำรปรำบปรำม 
  1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการขอความช่วยเหลือ 
  2) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
  3) แต่งตั้งคณะท างานด้านกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
  4) ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือการส่งต่อที่เหมาะสม 
1.2 กำรทะเลำะวิวำท  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) จัดท าระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
 2) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามระเบียบ 
 3) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมทั้งในระดับชั้นเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือติดตามพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 กำรปลูกฝัง 
 1) ให้ความรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม และผลกระทบที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท 
 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3) จัดเวทีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 
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 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
 3) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก 
1.3 กำรกลั่นแกล้งรังแก  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั้งกลุ่มผู้กระท าและผู้ถูกกระท า 
 2) จัดท าระเบียบข้อตกลงร่วมกัน ทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษา 
 3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 4) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือติดตามพฤติกรรมนักเรียน 
 กำรปลูกฝัง 
 1) ให้ความรู้ความเข้าใจหลักในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 2) จัดกิจกรรมให้นักเรยีนได้ท าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 3) จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุ ทั้งในระดับชั้นเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
 2) ด าเนินการเอาโทษตามระเบียบข้อตกลง โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหา
 หนัก 
 3) ติดตาม เยี่ยมเยือน ให้ก าลังใจผู้ถูกกระท า และสร้างความเข้าใจกับผู้กระท า 
1.4 กำรชุมนุมประท้วงและกำรจลำจล 
 แนวทำงกำรปฏิบัติกำรป้องกัน 
 1) ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 2) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภัย 
 3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน 
 4) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย สิทธิและหน้าที่พลเมือง 
 2) สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการชุมนุมประท้วงและการจลาจล 
 3) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ 
 4) จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ในโอกาสที่เหมาะสม 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
 3) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก 
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1.5 กำรก่อวินำศกรรม  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 2) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน 
 4) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการก่อวินาศกรรม 
 2) จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ในโอกาสที่เหมาะสม 
 3) จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก 
1.6 กำรระเบิด  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 2) ส ารวจข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุประกอบระเบิด 
 3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 4) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือติดตามพฤติกรรมนักเรียน 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้ระเบิด 
 2) จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ในโอกาสที่เหมาะสม 
 3) จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก 
1.7 สำรเคมีและวัตถุอันตรำย 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) จัดท ามาตรการและแนวปฏิบัติในการด าเนินการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย  
 2) จัดสถานที่ในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้มิดชิด 
 3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
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 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจาการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย 
 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 3) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานที่จริงในพ้ืนที่ 
 กำรปรำบปรำม 
 1) ติดต่อประสานงานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
 2) ด าเนินการตามมาตรการและข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกัน 
1.8 กำรล่อลวง ลักพำตัว 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) จัดระบบการติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน ผู้ใกล้ชิด และบุคคลภายนอก 
 3) จัดท าข้อมูลชาองทางขอความช่วยเหลือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและชุมชน 
 กำรปลูกฝัง 
 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 
 2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน 
 3) ฝึกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
 2) แต่งตั้งคณะท างานด้านกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
 3) ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
2. ภัยท่ีเกิดจำกอุบัติเหตุ (Accident)  
2.1 ภัยธรรมชำติ  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
 2) จัดท าแผนป้องกันภัยทางธรรมชาติ 
 3) จัดตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการป้องกันภัยธรรมชาติ 
 4) ซักซ้อมการเผชิญเหตุภัยธรรมชาติ 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ 
 2) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติ 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
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 2) ติดต่อสื่อสารเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
 3) ประสานงานหน่วยงาน องค์กร เพ่ือให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และฟ้ืนฟูจิตใจ 
2.2 ภัยจำกอำคำรเรียน สิ่งก่อสร้ำง 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจสภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง 
 2) ติดป้ายสัญลักษณ์ในอาคาร หรือพ้ืนที่ที่ไม่แข็งแรงและมีความเสี่ยง 
 3) ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการเข้าพ้ืนที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักการสร้างความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 
 2) ฝึกทักษะการสังเกตและหลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยง 
 3) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเอาตัวรอดเมื่อประสบภัยจากอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้าง 
 กำรปรำบปรำม 
 1) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและด าเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 
 2) ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
2.3 ภัยจำกยำนพำหนะ  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจข้อมูลยานพาหนะในสถานศึกษา 
 2) จัดระบบสัญจรในสถานศึกษาส าหรับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ และส าหรับการเดินเท้า 
 3) จัดท าแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากยานพาหนะ 
 4) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อการช่วยเหลือ 
 5) ส่งเสริมสนับสนุนการท าประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ 
 กำรปลูกฝัง 
 1) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนและเครื่องหมายจราจร 
 2) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบภัยจากยานพาหนะ 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
 2) ติดต่อสื่อสารเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
 3) ประสานงานหน่วยงาน องค์กร เพ่ือให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และฟ้ืนฟูจิตใจ 
2.4 ภัยจำกกำรจัดกิจกรรม 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) แต่งตั้งคณะท างานประเมินความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 2) จัดแยกกิจกรรมตามระดับความเสี่ยง 
 3) เสนอแนะแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรมต่าง ๆ 
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 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ปลอดภัย 
 2) ฝึกทักษะการเลือกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง 
 3)  จัดกิจกรรมฝึกทักษะการให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยจากการปฏิบัติกิจกรรม 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
 2) ติดต่อสื่อสารเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
 3) ด าเนินการส่งต่อเพ่ือการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
2.5 ภัยจำกเครื่องมือ อุปกรณ์ 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจข้อมูลเครื่องมือ อุปกรณ์ จัดแยกส่วนที่ช ารุดและส่วนที่ใช้งานได้ 
 2) จัดท าคุมือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ให้ปลอดภัย 
 3) ด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรักษาและการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เป็นระบบ 
 กำรปลูกฝัง 
 1) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ปลอดภัย 
 2) ฝึกทักษะการใช้ การบ ารุงรักษา การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ 
 3) จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในคุณค้าของเครื่องมือ อุปกรณ์ 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
 2) ประสานเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
 3) ด าเนินการส่งต่อเพ่ือการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
3. ภัยท่ีเกิดจำกกำรถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)  
3.1 กำรถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) จัดระบบการติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน และผู้ใกล้ชิด 
 3) จัดท าข้อมูลช่องทางขอความช่วยเหลือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและชุมชน 
 กำรปลูกฝัง 
 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 
 2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน 
 3) ฝึกทักษะการปฏิเสธการเอาตัวรอด และการขอความช่วยเหลือ 
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กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
 2) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
 3) ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
 4) ติดตามเยี่ยมเยือนให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 
3.2 กำรคุกคำมทำงเพศ  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและพ้ืนที่เป็นจุดเสี่ยง 
 2) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภัย 
 3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน 
 4) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 กำรปลูกฝัง 
 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 
 2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตรอบด้าน 
 3) ฝึกทักษะการปฏิเสธ การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 กำรปรำบปรำม 
 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการขอความช่วยเหลือ 
 2) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
 3) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
 4) ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือการส่งต่อที่เหมาะสม 
 5) สร้างขวัญก าลังใจโดยการติดตามเยี่ยมเยือนอย่างสม่ าเสมอ 
3.3 กำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกสังคม 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจข้อมูลนักเรียนรายคน 
 2) วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ ความขาดแคลน ของนักเรียนรายคน 
 3) จัดท าแผนให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตามความขาดแคลน 
 4) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อประสานความช่วยเหลือ 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2) บริการให้ค าปรึกษาส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในความเสมอภาค เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน 
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 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
 2) ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมแก้ปัญหา 
 3) ติดตามเยี่ยมเยือนให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 
4. ภัยท่ีเกิดจำกผลกระทบทำงสุขภำวะทำงกำยและจิตใจ (Unhealthiness)   
4.1 ภำวะจิตเวช 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 2) ติดต่อประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือประเมินภาวะจิต 
 3) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษรายคน 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 กำรปลูกฝัง 
 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน 
 2) จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก 
 4) ประสานการส่งต่อเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
4.2 ติดเกม  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 2) ส ารวจข้อมูลพ้ืนที่แหล่งให้บริการร้านเกม 
 3) ก าหนดข้อตกลงเพ่ือปฏิบัติร่วมกัน 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการติดเกม 
 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการการคิด วิเคราะห์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
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 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ด าเนินการเอาผิดตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
 4) ติดตามเยี่ยมเยือนเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
4.3 ยำเสพติด  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 2) วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
 3) ก าหนดข้อตกลงเพ่ือปฏิบัติร่วมกัน 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัย และผลกระทบของการติดยาเสพติด 
 2) จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในวันส าคัญต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการการคิด วิเคราะห์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก 
 4) ประสานการส่งต่อเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
4.4 โรคระบำดในมนุษย์ 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนรายคนและบุคคลใกล้ชิด 
 2) จัดท าแผนในการป้องกันโรคระบาดในมนุษย์ 
 3) บริการวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดในมนุษย์ 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต้อสื่อสารเพ่ือติดตามข้อมูลด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดในมนุษย์ 
 2) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติตน เพ่ือความปลอดภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ 
 3) จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ด าเนินการตามมาตรการที่กฎหมายก าหนด 
 4) ประสานการส่งต่อเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
4.5 ภัยไซเบอร์  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจข้อมูลการใช้งานระบบไซเบอร์ของนักเรียนรายคน 
 2) ก าหนดข้อตกลงเพ่ือปฏิบัติร่วมกัน 
 3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 4) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบไซเบอร์โดยขาดวิจารณญาณ 
 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการการคิด วิเคราะห์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ด าเนินการเอาผิดตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
 4) ติดตามเยี่ยมเยือนเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
4.6 กำรพนัน  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 2) ส ารวจพื้นที่ท่ีเป็นแหล่งการพนัน 
 3) ก าหนดข้อตกลงเพ่ือปฏิบัติร่วมกัน 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการพนัน 
 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการการคิด วิเคราะห์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
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 3) ด าเนินการเอาผิดตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
 4) ติดตามเยี่ยมเยือนเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
 4.7 มลภำวะเป็นพิษ แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ที่เกิดมลภาวะเป็นพิษในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) จัดท าป้ายสัญลักษณ์แสดงพ้ืนที่มลภาวะเป็นพิษ 
 3) จัดท าแผนในการแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษร่วมกัน 
 4) ก าหนข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากมลภาวะเป็นพิษ 
 2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการลดมลภาวะเป็นพิษ 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการลดมลพิษร่วมกับชุมชน 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ด าเนินการเอาผิดตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
 4) ติดตามเยีย่มเยือนเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
4.8 โรคระบำดในสัตว์ 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) ส ารวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงของนักเรียนรายคน 
 2) จัดท าแผนในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
 3) บริการวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือติดตามข้อมูลสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง 
 กำรปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ 
 2) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติตน เพ่ือความปลอดภัยจากโรคระบาดในสัตว์ 
 3) จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 กำรปรำบปรำม 
 1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ด าเนินการตามมาตรการที่กฎหมายก าหนด 
 4) ประสานการส่งต่อเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 
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4.9 ภำวะทุพโภชนำกำร  
 แนวทำงกำรปฏิบัติ กำรป้องกัน 
 1) การส ารวจและจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 
 2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครอง 
 4) จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือตรวจสอบพัฒนาการและความก้าวหน้าในการลดภาวะทุพโภชนาการ  
 5) จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ 
 6) การดูแลอาหารกลางวัน อาหารเสริม และอาหารว่างที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
 กำรปลูกฝัง 
 1) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน 
 2) จัดกิจกรรมออกก าลังกาย และวิธีการรักษาสุขภาพให้กับนักเรียน 
 3) การบูรณาการความรู้ด้านโภชนาการในการจัดการเรียนการสอน 
 กำรปรำบปรำม 
 1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการขอความช่วยเหลือ 
 2) แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
 3) แต่งตั้งคณะท างานกองทุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 4) ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือการส่งต่อที่เหมาะสม 
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แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนค่ำอำหำร
นักเรียนประจ ำพักนอน) 

ก. หลักกำร 

เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่าย               
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน)  ที่จัดสรรให้โรงเรียน                   
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่ด าเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้ โดยโรงเรียนได้ด าเนินการก ากับ ดูแล และ
จัดระบบแบบเต็มเวลา 
ข. นิยำม 

1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน หมายถึง โรงเรียนปกติท่ีจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน
ที่มีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้ และเป็นโรงเรียนที่ส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุญาตและประกาศให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจ าพักนอน 

2. ที่พักนอนในโรงเรียน หมายถึง ที่พักส าหรับนักเรียนประจ าพักนอนที่โรงเรียนจัดให้ ประกอบด้วย บ้านพัก
ครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่โรงเรียนสร้างขึ้น โดยเงินงบประมาณ หรือเงินบริจาค ส าหรับให้นักเรียน              
พักนอนในพื้นท่ีโรงเรียน 

3. ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชน มีสภาพภูมิประเทศกันดารเป็นภูเขา ทะเล เกาะ 
หรือแม่น้ ากั้น การคมนาคมไม่สะดวก หรือระยะทางห่างไกลจากโรงเรียน 

4. เขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนก าหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียนโดย
ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. พ้ืนที่โรงเรียน หมายถึง ขนาดของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธิ์ครอบครอง หรือ              
ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้น 

6. นักเรียนประจ าพักนอนในเขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง นักเรียนในเขตบริการตามประกาศเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียน ที่มีที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางไป - กลับได้ มาเรียนและพักนอนในที่พักนอนที่โรงเรียนจัดให้เป็น
ประจ า โดยโรงเรียนจัดให้แบบเต็มระบบเวลา 

7. นักเรียนประจ าพักนอนนอกเขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง กรณีท่ีสถานศึกษามีความจ าเป็นที่ต้องจัดที่พักนอน
ให้กับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ และต้องการขอรับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าอาหารนักเรียน
ประจ าพักนอน ให้กับนักเรียนที่สุ่มเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา และไม่สามารถเดินทางไป – กลับ 
ระหว่างที่พักอาศัยกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้ และหรืออยู่ในพ้ืนที่ติดต่อกับโรงเรียนที่นักเรียนจ าเป็นต้อง               
มาเรียนและพักนอน  
ค. เกณฑ์กำรจัดสรร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  งบเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน 
(ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนประจ าพักนอน 
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ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหาร 
นักเรียนประจ าพักนอนตามที่ขอท าความตกลงไว้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากมื้อละ 13 บาท/คน เป็นมื้อละ 20 บาท/คน          
วันละ 2 มื้อ จ านวน 200 วัน/ปีการศึกษา โดยจัดสรรให้ ดังนี้ 

๑. จัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ระดับชั้น ป.1 – 6) 
    คนละ 8,000 บาท/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน) 
๒. จัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ม.1 – 3) 
    คนละ 8,000 บาท/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน) 

หมายเหตุ กรณีที่สถานศึกษามีความจ าเป็นที่ต้องจัดที่พักนอนให้กับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ และต้องการขอรับ
จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน ให้กับนักเรียนที่สุ่มเสี่ยงต่อการหลุดออก
จากระบบการศึกษา และไม่สามารถเดินทางไป – กลับ ระหว่างที่พักอาศัยกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้ และ                  
หรืออยู่ในพ้ืนที่ติดต่อกับโรงเรียนที่นักเรียนจ าเป็นต้องมาเรียนและพักนอนให้สถานศึกษาเสนอข้ อมูล เหตุผล                
ความจ าเป็น เป็นรายบุคคลส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองความ
ถูกต้อง เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 
ยกเว้น 

1. นักเรียนในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยโรงเรียนประชามงคล
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

2. นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษและศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในสังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3. นักเรียนในโรงเรียนที่ได้ด าเนินการจัดที่พักนอนในโรงเรียนและได้เรียกเก็บเงินค่าอาหารนักเรียนประจ าพัก
นอนทุกคนแล้ว กรณีที่ได้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้ได้เฉพาะ จ านวนนักเรียนส่วนที่เหลือและ             
ต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4. นักเรียนในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 64 โรง ใน 37 อ าเภอ 
ค. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

โรงเรียนมีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจ าพักนอน ดังนี้ 
1. จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องปรุงส าหรับประกอบ

อาหารเอง เป็นต้น 
2. จ้างเหมาท าอาหาร 
3. จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน จ่ายเงินสด 

ให้นักเรียน ทั้งนี้ ต้องมีใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 
ทั้งนี้ การด าเนินการตามข้อ 1 - 2 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ต ามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ใน
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การประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร  หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) และ
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

หมำยเหตุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอนหรือนักเรียนประจ า และ
นักเรียนไป – กลับสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส               
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีที่สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือสลับวันมาเรียน ท าให้
สถานศึกษาไม่สามารถจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหารให้แก่นักเรียนหรือ
ผู้ปกครองเพ่ือน าไปจัดหาอาหารรับประทานที่บ้าน ดังนี้ 
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แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ งบเงินอุดหนุน ค่ำอำหำรนักเรียนประจ ำพักนอนของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่องการเตรียม
ความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อ 4.5 การบริหารจัดการส าหรับนักเรียนพิการและเด็กด้อยโอกาส และ
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่องการเตรียมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในข้อ 4.3 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส าหรับโรงเรียนที่จัดสถานที่พักนอนให้กับนักเรียนในพ้ืนที่ยากล าบาก 
ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้ และข้อ 4.4 แนวทางการใช้จ่ายงบอุดหนุนส าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร
นักเรียนประจ าพักนอนหรือนักเรียนประจ า และนักเรียนไป – กลับสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) กรณีท่ีสถานศึกษามีการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์หรือสลับวันมาเรียน ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนได้ จึงจ าเป็นต้องจ่าย
งบประมาณค่าอาหารให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองเพ่ือน าไปจัดหาอาหารรับประทานที่บ้าน ดังนี้ 

1. กรณีเปิดภาคเรียนและนักเรียนมาเรียนตามปกติ 
1.1 สถานศึกษาเป็นผู้จัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจ าพักนอนหรือนักเรียนประจ าโดยให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562) ใน 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 
กรณีท่ี 2 กรณีการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร 
กรณีท่ี 3 กรณีการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) 

1.2 สถานศึกษาจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคารให้แก่นักเรียนประจ าพักนอนหรือ
นักเรียนประจ า ให้สถานศึกษาด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับข้อ 2 
2. กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสลับวันมาเรียน หรือการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน               

แบบผสมผสานใน 3 รูปแบบ คือ เรียนรู้หลักผ่าน TV ทุกระบบ (On-Air Education) เรียนรู้เสริมผ่านดิจิทัล (Online 
Education) และเรียนรู้เสริมแบบโต้ตอบ (Interactive Education) โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามบริบทของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประจ าพักนอนหรือ
นักเรียนประจ า และนักเรียนไป – กลับสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยให้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแนวทาง ดังนี้ 

2.1 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพ่ือด าเนินการจ่ายเงินสดหรือโอนผ่านระบบ
บัญชีธนาคาร หรือตามรูปแบบและวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง ตามงบประมาณที่ได้รับ
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จัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือโอนเข้าบัญชีหรือตามรูปแบบและวิธีการที่สถานศึกษา
ก าหนด ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน ซึ่งนักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในแบบหลักฐานการจ่ายเงิน พร้อมทั้ง
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้ให้
ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทน เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 

2.2 ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของนักเรียน (ข้อ 1 และข้อ 2) 
2.3 จัดเก็บแบบหลักฐานการจ่ายเงิน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนหรือผู้ปกครอง 

(ผู้รับเงิน) เพ่ือการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ภาคผนวก 



ห น้ า  | 42 
 

 
 

 



ห น้ า  | 43 
 

 
 

 

- ตัวอย่าง  - 
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ค ำสั่งโรงเรียน.......................... 
ที่....../......... 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนก ำกับ ดูแลนักเรียนหอพักนอน 
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้ประกาศให้โรงเรียน ....................... เป็นโรงเรียน                  

ที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน เพ่ือให้การด าเนินงาน ก ากับ ดูแลนักเรียนหอพักนอนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๒๖  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1.1. ผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
1.2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน                รองประธานกรรมการ 
1.3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ       กรรมการ 
1.4. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
1.5. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ       กรรมการ 
1.6. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป        กรรมการ 
1.7. ครูประจ าหอพักนอน           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา คัดกรองนักเรียน อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ                
ที่เกิดขึ้นกับคณะกรรมการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
2.1. หัวหน้าครูประจ าหอพักนอน       ประธานกรรมการ 
2.2. ครูประจ าหอพักนอน         กรรมการ 

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา ดูแล อ านวยความสะดวก นักเรียนประจ าหอพักนอนของตน และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบียนนักเรียนหอพักนอน 
3.1. รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
3.2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ                 รองประธานกรรมการ 
3.3. ครูประจ าหอพักนอน         กรรมการ 
3.4. ครูประจ าหอพักนอน          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่จัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่าง 

- ตัวอย่าง  - 
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4. คณะกรรมกำรบริหำรงำนงบประมำณ 
4.1. รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
4.2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ                รองประธานกรรมการ 
4.3. ครูประจ าหอพักนอน         กรรมการ 
4.4. ครูประจ าหอพักนอน          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ รับเงิน เบิกจ่ายเงิน  บันทึกบัญชีพร้อมจัดท าทะเบียนคุมรายจ่าย รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง 
5.1. รองผู้อ านวยการโรงเรียน                       ประธานกรรมการ 
5.2. ผู้แทน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                       รองประธานกรรมการ 
5.3. ผู้แทน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                        รองประธานกรรมการ 
5.4. ครูประจ าหอพักนอน          กรรมการ 
5.5. ครูประจ าหอพักนอน           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  1. วางแผนจัดระเบียบและวางแนวปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับนักเรียน 
    2. ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา ปรับพฤติกรรมและระเบียบของนักเรียน 
    3. ร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าแผนการป้องกันเหตุ เฝ้าระวังและเผชิญเหตุ  

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยโภชนำกำร 
6.1. รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
6.2. ผู้แทน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป       กรรมการ 
6.3. ผู้แทน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ      กรรมการ 
6.4. ครูประจ าหอพักนอน         กรรมการ 
6.5. ครูประจ าหอพักนอน         กรรมการ 

มีหน้ำที่ จัดซื้อ จัดจ้าง วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพโภชนาการ
ของอาหารเหมาะสมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำร และสถำนที่ 
7.1. รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
7.2. ผู้แทน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                 รองประธานกรรมการ 
7.3. ครูประจ าหอพักนอน         กรรมการ 
7.4. ครูประจ าหอพักนอน         กรรมการ 

มีหน้ำที ่ ติดตาม ปรับปรุง ซ่อมแซม และดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยในอาคารสถานที่ ระบบประปา ไฟฟ้า 
ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน และจัดระบบสุขาภิบาลทั้งในบ้านพัก และบริเวณรอบ ๆ ให้สะอาดและ
ปลอดภัยสวยงาม 
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8. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 

8.1. รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
8.2. ผู้แทน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                 รองประธานกรรมการ 
8.3. ครปูระจ าหอพักนอน         กรรมการ 
8.4. ครูประจ าหอพักนอน                       กรรมการ 

มีหน้ำที ่ ให้การส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจกับนักเรียน ให้การดูแล และช่วยเหลือในยามป่วยไข้เบื้องต้น และส่ง
ต่อเมื่อมีอาการหนักเกินความสามารถ 
 
*หมายเหตุ  ให้โรงเรียนด าเนินการจัดจ านวนครูผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายตามความเหมาะสม 
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- ตัวอย่าง  - 
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- ตัวอย่าง  - 
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- ตัวอย่าง  - 
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- ตัวอย่าง  - 
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- ตัวอย่าง  - 
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- ตัวอย่าง  - 
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- ตัวอย่าง  - 



ห น้ า  | 54 
 

 
 

 



ห น้ า  | 55 
 

 
 



ห น้ า  | 56 
 

 
 



ห น้ า  | 57 
 

 
 



ห น้ า  | 58 
 

 
 



ห น้ า  | 59 
 

 
 



ห น้ า  | 60 
 

 
 



ห น้ า  | 61 
 

 
 



ห น้ า  | 62 
 

 
 



ห น้ า  | 63 
 

 
 

 



ห น้ า  | 64 
 

 
 

 

- ตัวอย่าง  - 
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- ตัวอย่าง  - 



ห น้ า  | 66 
 

 
 

- ตัวอย่าง   - 
    ค ำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่เวรส่วนกลำง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

-  
-  
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- ตัวอย่าง   - 
   กำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
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- ตัวอย่าง   - 
      แบบบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหอนอนตัวอย่ำง  

เรื่อง ขอฝำกหอนอน/บ้ำนพัก   
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ตัวอย่ำง แบบค ำร้องขอมีบัตรแสดงตนของผู้ปกครองนักเรียน 
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ตัวอย่ำง แบบอนุญำตรับนักเรียน 
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ตัวอย่ำง แบบอนุญำตรับนักเรียนกลับบ้ำน (เสำร์ – อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
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ตัวอย่ำง แบบขออนุญำตเดินทำงกลับบ้ำนโดยมีผู้อ่ืนมำรับ 

 

ตัวอย่ำง แบบขออนุญำตเดินทำงกลับเองโดยไม่ต้องมีผู้ปกครองมำรับ 
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 - ตัวอยา่ง - 
แบบสรุปเอกสำรหอนอน 1 ภำคเรียน 

ตัวอย่ำง แบบบันทึกกำรประชุม 
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ตัวอย่ำง ทะเบียนหอนอน  
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ตัวอย่ำง ทะเบียนคุมครุภัณฑ์หอนอน 
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