


 

คำนำ 

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเร ียนเวียงเจดีย ์ว ิทยา  อำเภอล้ี จังหว ัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีรูปแบบแนว 
ทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน สร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ให้นักเรียน 
ทุกคนได้รับการปกป้อง การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองความปลอดภัย สร้างความตระหนักในการรักษาความ 
ปลอดภัยในโรงเรียนโดยการให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน        
เวียงเจดีย์วิทยา ที่มีหน้าที่หลัก ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการป้องกัน เฝ ้าระวังเหตุ และดูแลนักเรยีน 
โดยยึด ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นท่ีต้ัง ท้ังด้าน ร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคม 

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หวังเป็นอย่างย ิ่งว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเล่มนี้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะนำไปใช้เป็นแนวทางขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีมีผลให้เด็กนักเรียนได้รับ     
การดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองและเยียวยาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์รุนแรงของปัญหาในปัจจุบัน 

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา



สารบัญ 

คำนำ 

นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัย ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ๑ 

เป้าประสงค์ ๑ 

เป้าหมาย ๑ 

ยุทธศาสตร์ ๒ 
การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัด ๒ 

มาตรการรักษาความปลอดภัย ๔ มาตรการ ๔ 
ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละมาตรการ ๔ 

มาตรการท่ี ๑ การเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุในสถานศึกษา ๔ 
- ผังมาตรการท่ี ๑ การเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุในสถานศึกษา  ๑๘ 

กระบวนการการดำเนินงานมาตรการท่ี ๑ ๑๙ 
มาตรการท่ี ๒ การเผชิญเหตุและลดความรุนแรงของข่าว  ๑๙ 

- ผังมาตรการท่ี ๒ การเผชิญเหตุและลดความรุนแรงของข่าว  ๒๒ 
กระบวนการการดำเนินงานมาตรการท่ี ๒  ๒๓ 

มาตรการท่ี ๓ การเยียวยาและการบำรุงขวัญ  ๒๔ 
- ผังมาตรการท่ี ๓ การเยียวยาและการบำรุงขวัญ  ๒๕ 

กระบวนการการดำเนินงานมาตรการท่ี ๓ ๒๖ 
มาตรการท่ี ๔ การรายงานเหตุ ๒๗ 

- ผังมาตรการท่ี ๔ การรายงานเหตุ ๒๘ 
กระบวนการการดำเนินงานมาตรการท่ี ๔ ๒๙ 

ภาคผนวก ๓๐
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มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
**************** 

๑. นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัย ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูและ 
บุคลากรและนักเรียน จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และสร้างมาตรการรักษาความ 
ปลอดภัยของสถานศึกษา โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
ดังน ั ้นโรงเรียนเวียงเจดีย ์ว ิทยา  ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้องดำเนินการ              
อย่างมีคุณภาพ ความปลอดภัยของสถานศึกษาจึง เป็นเรื่องท่ีมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพราะนอกจากจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆอีกด้วย 

เป้าประสงค์ 
๑) เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ภัยด้านอุบัติเหตุ ภัยด้านสาธารณภัย 

และภัยด้านบุคคล โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และยึ ด 
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ 

๒) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ให้มีความพร้อม สามารถป้องกัน 
และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั ้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที ่จะเกิดขึ้นกับ 
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองความปลอดภัย ท้ังด้านร่างกาย 
และจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

๔) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจแก ่

ผู้ท่ีรับผิดชอบ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
 

เป้าหมาย 
๑) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย 
๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทางใน 

การป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน 
๓) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แกน่ักเรียน 

 
 
 



 
 

~ 2 ~ 
 

  

ยุทธศาสตร์ 
๑) จัดระบบการร ักษาความปลอดภัยของนักเร ียน โดยการมีส ่วนร ่วมของคร ู ผู ้ปกครอง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
๓) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
๒. การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 

แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แกน่ักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ใข ควบคุม กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ พร้อมท้ังนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ดังนี้ 

 
ขัน้ตอน ภารกิจ 

๑.ศึกษาสภาพท่ัวไป ศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงเรียน ชุมชน 
ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ ความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย ภัยจากสภาพแวดล้อม และภัยอื่นๆ 

๒.กำหนดมาตรการหลัก กำหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไขปัญหาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 

๓.กำหนดมาตรการเสริม กำหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเช่ือ 
วัฒนธรรมและประเพณีของ ท้องถิ่น และสภาพความเส่ียงของสถานศึกษา 

๔.กำหนดกิจกรรม กำหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริมในการป้องกัน
ความเส่ียงและป้องกันภัยในสถานศึกษา 

๕.กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 

 

๓. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ๔ มาตรการ 
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔ มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการท่ี ๑ การป้องกันเฝ้าระวังภัยการเกิดเหตุในสถานศึกษา 
มาตรการท่ี ๒ การเผชิญเหตุ และการลดความรุนแรงของข่าว 
มาตรการท่ี ๓ การช่วยเหลือ เยียวยา และฟ ื้นฟูผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
มาตรการท่ี ๔ การรายงานเหตุ 

ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละมาตรการ 
มาตรการที่ ๑ การเฝ้าระวังภัยป้องกันการเกิดเหตุในสถานศึกษา 

๑. มีแผนการติดตามเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
แนวทางการดำเนินงาน 
๑) แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสารในระดับเขตพื้นท่ี 
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การศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายจังหวัด และระดับสถานศึกษา 
๒) กำหนดผู้ประสานงานในการเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างเขตพื ้นท่ี 

การศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับสถานศึกษา 
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารจัดการเผ้าระวังภัยและการ 

รายงานข่าวสารให้ถูกต้องรวดเร็ว ฉับไวและทันสมัย 
๔) การจัดทำแผนการเฝ้าระวังภัย การป้องกันเหตุ การรายงานข้อมูลข่าวสาร แผนการ 

เตรียมความพร้อม แก้ไขช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา 
๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เกี ่ยวข้องกับการติดตามเผ้าระวังภัย 

ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยอุบัติเหตุ 

 
อุบัติเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบ 
๑.ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสมํ่าเสมอ 
๒.แต่งต้ังบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 
๓.สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย แก่นักเรียน 
๔.จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย 
๕.ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 
๖.จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคล่ือนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู บุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 

๕.ชุมชน 

อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา 
๑.แต่งต้ังครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดท้ังวัน 
๒.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และนำส่งสถานพยาบาล 
๓.หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม ้
๔.จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยเสมอ 
๔.จัดให้ป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุ 
๖.จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีท่ีพบวัตถุ ส่ิงแปลกปลอม 
ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตราย 
๗.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
๘.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
๙.จัดให้มีการบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสมํ่าเสมอ 
๑๐.จัดให้มถัีงขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย 
๑๑.หลีกเล่ียงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครูเวรประจำวัน 
๓.ครูอนามัยโรงเรียน 
๔.นักการภารโรง 
๕.เจ้าหน้าท่ีสถานี อนามัย 
๖.นักเรียน 
๗.ผู้ปกครอง 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยอุบัติเหตุ (ต่อ) 

อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
๑.มีการสำรวจสภาพปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
๒.แต่งต้ังคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกัน และแก้ไข 
๓.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
๔.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมให้กับนักเรียน 
บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักเรียน 

๔.ผู้ปกครอง 

๔.ชุมชน 

อุบัติเหตุจากเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ ต่างๆ 
๑.ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนใช้ทุกครั้ง 
๒.ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีชำรุด 
๓. แนะนำ สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์ 
๔.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในท่ีเก็บทุกครั้งอย่างเป็นระเบียบปลอดภัย 
๔.กำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะกับประเภทกิจกรรม 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.นักเรียน 

๔.ผู้ปกครอง 
๖.ชุมชน 

อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้านและสถานศึกษา 
๑.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกำหนดมาตรการ รับ-ส่ง 
นักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน 
๒.กำกับ ดูแลนักเรียนท่ีใช้จักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว 
๓.จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็คนักเรียนท่ีมีผู้ปกครองมารับ 
๔.แนะนำการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง 
๔.ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร 
๖.จัดครูเวรและนักเรียนคอย รับ-ส่ง นักเรียนท่ีประต ูเข้าออก 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.ครู 

๓.นักการภารโรง 
๔.นักเรียน 

๔.ผู้ปกครอง 
๖.ชุมชน 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยอุบัติเหตุ (ต่อ) 

อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา 
๑.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถาน  
ศึกษาโดยเคร่งครัด 
๒.เตรียมการและวางแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน 
๓.จัดทำประวัตินักเรียนท่ีร่วมเดินทาง 
๔.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
๕.จัดให้มีป้ายช่ือแสดงรายละเอียดนักเรียน 
๖.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจำเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
๗.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน 
๘.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถยนต์และตรวจประวัติคนขับ 
เพื่อความปลอดภัย 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.ผู้รับผิดชอบนักเรียนไปศึกษา 
งานนอกสถานท่ี 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 

อุบัติเหตุจากการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสำคัญ 
๑. หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอันตราย 
๒.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด 
๓.ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง 
๔.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุกครั้ง 
๔.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีปลอดภัย 
๖.ประสานงานเจ้าหน้าท่ีด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน 
๗.จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกครั้ง 
๘.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถยนต์ 
และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 

๓.นักการภารโรง 

๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.เจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

๗.นักเรียน 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยอุบัติเหตุ (ต่อ) 

อัคคีภัย 
๑.แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ 
๒.ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ 
๓.จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการอย่างเคร่งครัด 
๔.วางแผนเฝ้าระวังป้องกันภัยไว้ล่วงหน้า 
๕.จัดแหล่งข้อมูลท่ีสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า 
๖.ขจัดส่ิงรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่างๆ 
๗.รายงานต้นสังกัดทันที 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.เจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
๗.เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง 
๘.นักเรียน 

วาตภัย 

๑.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 
๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
๓.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ 
๔.ตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อาคาร 
๔.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสมํ่าเสมอ 
๖.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจำเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
๗.จัดใหม้ีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที 

๑.ผู้บริหาร สถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยอุบัติเหตุ (ต่อ) 

อุทกภัย 
๑.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 
๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
๓.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ 
๔.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสมํ่าเสมอ 
๔.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจำเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
๖.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 

ธรณีพิบัติภัย 

๑.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 
๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
๓.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ 
๔.ตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อาคาร 
๕.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสมํ่าเสมอ 
๖.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจำเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อ ขอความช่วยเหลือทันที 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 

ไฟป่า หมอกควันและฝุน่ PM ๒.๕ 
๑.แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ 
๒.ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับไฟป่าและค่าฝุ่นละอองในอากาศ ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสมํ่าเสมอ 
๓.วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า 
๔.จัดแหล่งข้อมูลท่ีสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า 
๕.ขจัดส่ิงรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่างๆ 
๖.รายงานต้นสังกัดทันที 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยอุบัติเหตุ (ต่อ) 

 
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid ๑๙) 
๑.แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการตามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
๒.ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน 
๓.ติดตามข่าวและสถานการณ์ประจำวันอย่างสมํ่าเสมอ 
๔.วางแผนเผชิญรับกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
๕.จัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตของครู 
บุคลากรและนักเรียนและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๖.รายงานต้นสังกัดทันที 
 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 

ความผิดปกติจากสุขสภาวะของนักเรียน 
๑.สร้างองค์ความรู ้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การป้องกัน 
มลภาวะจากส่ิงแวดล้อม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น  
๒.จัดทำมาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
๓.แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน 
๔.ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนท่ีมีร่างกาย 
อ่อนแออย่างใกล้ชิด  
๕.ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด 
๖.แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันในกรณีมีโรคติดต่อ เกิดข้ึนในโรงเรียน 
๗. จัดน ้ำด่ืม น ้ำใช้ให้ปลอดภัยรวมทั้งระบบกักเก็บน ้ำ และระบบการจ่ายนํ้าให้ถูกสุขอนามัย 
๘. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย 
๙. มีอุปกรณ์และสถานท่ีสำหรับล้างมือ และให้ความร ู้ 
 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
 
มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยอุบัติเหตุ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัตว์มีพิษ 
๑.จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัด แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเพื่อให้มีความ 
ปลอดภัย แก่นักเรียน 
๒.ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มี พิษ ตลอดจนวิธีการป้องกันและปฐมพยาบาล 
เบ้ืองต้น กรณีได้รับพิษ 
๓.จัดทำป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียง เช่น บริเวณรั้วสถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ ซึ่ง 
มักจะเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเบื้องต้น 
๔.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุสัตว์ เช่น กำจัดแหล่ง 
เพาะพันธุ์ยุง 
๕.จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีท่ีได้รับพิษจากสัตว์มีพิษ 
๖.จัดทำแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.ผู้บริหาร สถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 

ยาเสพติด 
๑.จัดให้มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน 
๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
๓.จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย 
๔.จัดให้การบริการให้คำปรึกษา 
๕.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
๖.จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับส่ือต่างๆ 
๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ ความช่วยเหลือทันที 
๘.จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข 
 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.ครู 

๓.นักการภารโรง 

๔.ผู้ปกครอง 

๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 

๗.ตำรวจ 
๘.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  



~ 11 ~ 
 

รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยอุบัติเหตุ (ต่อ) 

การกลั่นแกล้ง รังแกซ่ึงกันและกัน 
๑.จัดให้มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน 
๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
๓.จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย 
๔.จัดให้การบริการให้คำปรึกษา 
๕.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
๖.จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับส่ือต่างๆ 
๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที 
๘.จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 

การค้ามนุษย์ 
๑.จัดให้มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน 
๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
๓.จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย 
๔.จัดให้การบริการให้คำปรึกษา 
๕.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
๖.จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับส่ือต่างๆ 
๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ ความช่วยเหลือทันที 
๘.จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 

๓.นักการภารโรง 

๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 

๖.นักเรียน 
๗.ตำรวจ 

๘.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยอุบัติเหตุ (ต่อ) 

ภัยทางเพศ 
๑.จัดให้มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน 
๒.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
๓.จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย 
๔.จัดให้การบริการให้คำปรึกษา 
๕.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
๖.จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับส่ือต่างๆ 
๗.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ ความช่วยเหลือทันที 
๘.จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 

ความรุนแรงและการทะเลาะวิวาท 
1.ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.จัดทำระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการส่ือสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือ 
ป้องกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
๓.จัดให้มีการหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุ กรณีท่ีมีเหตุ ทะเลาะวิวาท โดยประสานงานกับ 
เจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
๔.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและจัด 
เจ้าหน้าท่ี ดูแล โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ตามลำดับ 

๑.ผู้บริหาร สถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยบุคคล (ต่อ) 

 
การใช้สื่อออนไลน์ ติดเกม 
๑.ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจาก ส่ือ อินเทอร์เน็ต 
๒.จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการ ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
อย่างสร้างสรรค์ 
๓.ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกัน กวดขัน 
ดูแลตามแหล่งสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น 
๔.ครูฝ่ายปกครองและครูท่ีปรึกษากำกับ ติดตาม การมาเรียนของ 
นักเรียนและประสานกับผู้ปกครองใน การเดินทางไป - กลับ ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
๔.จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาท่ี เหมาะสมตาม บริบทของโรงเรียน และให้ครู 
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
๖.ดำเนินการนำกลุ่มนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงมา อบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต 
๗.จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ 
๘.ประสานกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจหรือหน่วยงานท่ี รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต 
ร้านเกมท่ีให้บริการนักเรียน ช่วงเวลาเรียน 

๑.ผู้บริหาร สถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยบุคคล (ต่อ) 

การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ 
๑. แต่งต้ังกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนท่ีม ีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และสถานท่ีจุดเส่ียง 
โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องนํ้า 
๒. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
๓. จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน 
๔. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
๕. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลำดับช้ัน 
๖. นำนักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแล ติดตามอย่าง ใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
๗. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือ ดูแล 
๘. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บ้านพัก เด็กและครอบครัว สถานีตำรวจ เป็นต้น 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 

๔.ผู้ปกครอง 

๕.ชุมชน 

๖.นักเรียน 

๗.ตำรวจ 
๘.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การทำร้ายร่างกายและการฆ่าตัวตาย 
๑. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายครูท่ีปรึกษา สังเกต 
พฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒. จัดทำระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการส่ือสารและสานสัมพันธ์ 
ร่วมมือ ป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน อย่างหลากหลาย 
๔. ประสานความร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญ ให้คำปรึกษาอย่างสมํ่าเสมอ 
๖. ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหา เฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.ครู 

๓.นักการภารโรง 

๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 

๗.ตำรวจ 
๘.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยบุคคล (ต่อ) 

การถูกล่อลวงและการลักพา 
๑.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การ แก้ปัญหา เฉพาะหน้า การตัดสินใจ 
การให้คำปรึกษาท่ีถูกต้อง รวมไปถึง ทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจาก การถูกล่อลวงและลักพา 
๒.จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ จัดเวร ยาม เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยใน 
สถานศึกษา 
๓.ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการสอดส่อง นักเรียนอย่างท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 
๔.ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่อง ดูแล เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงและลักพา 
๕.ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวง และลักพา 
และวิธีการป้องกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ 
๖.ประสานงานเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ผู้ปกครอง เพื่อดำเนินการ ติดตามค้นหา 
๗.ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ท่ี เกี่ยวข้องใน การแจ้งเบาะแส 
๘.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ 
โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับ 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 

๔.ผู้ปกครอง 

๕.ชุมชน 

๖.นักเรียน 

๗.ตำรวจ 
๘.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สื่อลามกอนาจาร 
๑.ควบคุมดูแลการนำข้อมูลข่าวสารและส่ือบันเทิง ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา 
๒.จัดทำหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี และเหมาะสม 
ในทางสังคมให้กับนักเรียน 
๓.จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ท่ีดีงามให้กับนักเรียนเพื่อการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
๔.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล ตาม 
แหล่งจำหน่ายและเผยแพร่ส่ืออนาจาร 
๔.ดำเนินการตรวจค้นยึดส่ิงของและลงโทษ หากพบนักเรียนนำส่ือ ลามกอนาจารเข้ามาในสถานศึกษา 
ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
๖.มอบครูประจำช้ัน ติดตามและเฝ้าระวัง ภายหลังดำเนินการ แก้ไขแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาในระยะ ต่อไปมิให้เกิดข้ึน 
 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยบุคคล (ต่อ) 

อบายมุข 
๑.กำหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท 
๒.จัดทำแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน 
๓.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและปัญหาอบายมุข ท่ีมี ผลกระทบต่อการ 
เรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน 
๔.มอบหมายครูท่ีปรึกษา ติดตามสอดส่อง ดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มท่ีมีปัญหา 
และกลุ่มเส่ียง ต้องรีบดำเนินการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเบ้ืองต้น 
๕.สำรวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทำเป็นข้อมูลแผน ท่ีต้ังเพื่อการประสานกับครู 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
๖.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขัน ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ท้ังการเรียน ค่าใช้จ่ายเงิน 
การใช้โทรศัพท์ การออกเท่ียวเตร่ หรือการทำกิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
ในครอบครัวไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 
๗.จัดต้ังกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
และติดตาม สอดส่อง ดูแลป้องกัน ไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ 
๘.จัดทำทะเบียนข้อมูลนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง 
๙.เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกัน 
๑๐.จัดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ 
โดยการประสานความร่วมมือ กับเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 
๗.ตำรวจ 
๘.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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รายการ การดำเนินงานมาตรและการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการ 
เกิดเหตุในสถานศึกษา - 
ภัยบุคคล (ต่อ) 

พฤติกรรมชู้สาว 
๑. จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนกับเพื่อนต่างเพศ 
๒. มอบหมายครูท่ีปรึกษา ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน 
๓. จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มี มุมอับ 
อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๔. กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรประจำวัน 
๕. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ผู้ปกครอง 
ชุมชนและโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส 
๖.เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมาย ผู้รับผิดชอบ 
สืบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไช ในกรณีท่ี เป็นปัญหาร้ายแรง 
ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลำดับขัน้ตอน 
๗. ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหาและร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไป ในทางท่ีเหมาะสม 
๘. ติดตาม กำกับ ดูแลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.ครู 
๓.นักการภารโรง 
๔.ผู้ปกครอง 
๕.ชุมชน 
๖.นักเรียน 



 
 

~ 18 ~  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการที่ ๑ 
การเฝ้าระวังภัยป้องกันการเกิดเหตุในสถานศึกษา 

ศึกษาแนวปฏิบัติด้านการขับเคล่ือนงานติดตามเฝ้าระวังภัย 
และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

แต่งต้ังคณะกรรมการในการดำเนินงาน
ตามมาตรการท่ี 1/ผู้ประสานงาน 

วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น/ 
ระดับความเส่ียง 

จัดทำแผน/มาตรการ/โครงการ 
ดำเนินงาน 

ติดตาม ประเมิน สรุป/รายงาน 

สะท้อนปัญหา/ผลกระทบ 

ปรับแผน/มาตรการ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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กระบวนการดำเนินงานแผนการเฝ ้าระวังภัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
การดำเน ินงานแผนการเฝ้าระว ังภัยป้องกันการเก ิดอ ุบ ัต ิเหตุใน โรงเร ียนเว ียงเจดีย ์ว ิทยา เป็น 

กระบวนการที่มีขั ้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมีผู ้บริหารสถานศึกษา ครูเป็นบุคลากรหลักใน 
การดำเน ินงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที ่ เก ี ่ยวข้องทั ้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก ่ ผ ู ้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
ซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
๒. นำข้อมูลการปฏิบัติงาน/แผนการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษามาวิเคราะห์บริบทและปัญหา 
ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก ับอาคารสถานท่ีในการวางแผนการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
๓. จัดทำแผนการป้องกันป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
๔. สร้างความตระหนักและให้ความรู ้เกี ่ยวกับโรคติดต่อแก่บุคลากรและนักเรียน โดยบุคลากรทาง 

การแพทย์ของหน่วยราชการในพื้นท่ีบริการ 
๕. จัดช่องทางการสื ่อสารระหว่างโรงเรียน ,ผู ้ปกครอง ,หน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบโรคติดต่อ 

โดยเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือสายด่วนติดต่อ 
๖. จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปแผนงาน และนำผลข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์บริบทและปัญหา 

เพื ่อแก้ไข ปรับปรุง จัดตั ้งโครงการเพื ่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที ่เกิดขึ ้น ทั ้งที ่เกิดขึ ้นแล้ว และที ่อาจ 
เกิดขึ้นในอนาคต 

๗. รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน 

 
มาตรการที่ ๒ การเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าว 

๑. การบริหารจัดการและแก้ไขให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุ 
แนวทางการดำเนินงาน 
๑) มีแนวทางปฏิบัติการจัดการหรือการระงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา 
๒) สร้างความตระหนัก ส่ือสารสร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติการหรือการระงับเหตุ   การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ                        

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๓) เตร ียมบุคลากรและเคร ื ่องมือให้พร ้อมร ับสถานการณ์ เช่นการซ้อมแผนเผชิญเหตุ                 

การเตรียมปฐมพยาบาล เป็นต้น 
๒. การประเมินสถานการณ์และการช่วยเหลือเบือ้งต้น 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑) ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น ประเมินสถานการณ์ และคัดกรอง ให้การช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ 

ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา 
๒) ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประสบเหตุ 

มีความปลอดภัยหรือลดอัตราความรุนแรงของเหตุการณ์ลง 
๓) กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ สามารถช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ 

พร้อมประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้นได้ทันที 
๔) ผู้ท่ีได้รับแจ้งเหตุ ดำเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อมประเมินสถานการณ์ เบ้ืองต้นโดยทันที 
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๓. การจัดการลดความรุนแรงของข่าวและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
แนวทางดำเนินงาน 
๑) กำหนดตัวบุคคลผู้ให้ข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
๒) ระงับเหตุ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา เช่น การรับฟ ัง การเจรจาต่อรอง การเก็บข้อมูล 

เป็นต้น 
๓) กำหนดช่องทางประสานพิเศษ เพื่อขอการสนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่าง ๆ เมื ่อมี 

ภาวะวิกฤตเกิดขึ้น เช่น สถานพยาบาล สถานีตำรวจ สถาบันจิตวิทยา เป็นต้น 
๔. ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน (กรณีที่ส่งต่อ) 

แนวทางดำเนินงาน 
๑) กำหนดขั้นตอนการส่งต่อที่ชัดเจน เป็นการเฉพาะกับสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับ 

การบำบัดรักษา ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ จากผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว 
๒) ประสาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์และสภาพจิตใจของนักเรียนหลังได้รับการดูแล 

ช่วยเหลือ  
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มาตรการระหว่างเผชิญเหตุ 
และการแก้ปัญหา 

 กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน 

1. การบริหาร
จัดการและแก ้ไขให้ความ 
ช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ 

1. มีแนวทางปฏิบัติการจัดการหรือการระงับเหตุ การช่วยเหลือ 
เมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา 
2. สร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้แนว 
ปฏิบัติการจัดการและการช่วยเหลือท้ังภายในและภายนอก สถานศึกษา 
3. เตรียมบุคลากร และเครื่องมือให้พร้อมรับสถานการณ์ เช่น การ ซ้อมดับเพลิง 
การซ้อมหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เป็นต้น 

2. คัดกรองและช่วยเหลือ 
เบ้ืองต้นในสถานศึกษา 

1. ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น ประเมินสถานการณ์ และคัดกรอง ให้ 
การช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา 
2. ให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบใน สถานศึกษา 
เพื่อให้ผู้ประสบเหตุมีความปลอดภัยหรือลดอัตราความรุนแรงของเหตุการณ์ลง 
3. กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ สามารถ 
ช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมประเมินสถานการณ์ เบ้ืองต้นได้ทันที 
4. ผู้ท่ีได้รับแจ้งเหตุ ดำเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ 
พร้อมประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้นโดยทันที 

3. จัดการและประสานความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. กำหนดช่องทางประสานพิเศษเพื่อขอการสนับสนุนช่วยเหลือ 
จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อมีภาวะวิกฤติเกิดขึ้น เช่น สถานพยาบาล สถานีตำรวจ 
สถาบันจิตวิทยา เป็นต้น 
2. สถานศึกษาระงับเหตุ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา เช่น การรับฟัง 
การเจรจาต่อรอง การเก็บข้อมูล เป็นต้น 

4. ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับ 
ผลกระทบท่ีชัดเจน (กรณีส่งต่อ) 

 
มีข้ันตอนส่งต่อท่ีชัดเจน เป็นการเฉพาะกับสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ 
ประสบเหตุได้รับการบำบัดรักษา ท้ังด้านร่างกายและจิตใจจากผู้เช่ียวชาญ 
เฉพาะทาง 

5. ติดตามและประสานงานใน 
การประเมินสภาพจิตใจของ 
นักเรียน 

มีการประสานงาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์หลังได้รับการ 
ดูแลช่วยเหลือ 
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มาตรการที่ ๒ การเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าว 
 
 
 

เหตุเกิด 

เร่งด่วน ไม่เร่งด่วน พิจารณาความจำเป็น
เเวิเคราะห;์bg 

เข้าสู่สถานท่ีเกิดเหตุโดย
เร่งด่วนพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือตามเหตุการณ์
เบ้ืองต้นอย่างทันท่วงที 

คณะกรรมการ
ดำเนินงานดูแลความ

ช่วยเหลือตาม
ข้ันตอน/สถานการณ ์

แจ้งเหตุต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ให้ความช่วยเหลือ ติดตาม 

มาตรการเยียวยา 
ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ 
 

รับฟังข้อมูลข่าวสาร 
พิจารณาแนวทางลดความ
รุนแรงของสถานการณ ์

กำหนดคณะกรรมการ 

ให้ข้อมูลข่าวสาร ลดความ
รุนแรง และสร้างความ

เข้าใจ 

ส่งต่อ 
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กระบวนการดำเนินงานการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าว 
การดำเนินการการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าวเป็นกระบวนการที ่มีขั ้นตอน วิธ ีการ 

ปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมีผู ้บริหารสถานศึกษา ครูเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุก 
ฝ่ายที่เกี ่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษ ามีส่วนร่วมใน 
การเผชิญเหตุและลดความรุนแรงของข่าว ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

๑. พิจารณาความเร่งด่วนของเหตุท่ีเกิด 
๑.๑ หากเหตุเร่งด่วน ฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้ 

- เข้าสู่สถานท่ีเกิดเหตุโดยเร่งด่วน 
- พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามสถานการณ์ 

๑.๒ หากเหตุไม่เร่งด่วน ไม่ฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้ 
- คณะกรรมการดำเนินงานประเมินสถานการณ์และการช่วยเหลือ 

๒. แจ้งเหตุต่อผู้อำนวยการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมรับข้อมูลข่าวสารเพื่อพิจารณาการแนวทางการลดความรุนแรง 

ของสถานการณ์จากตั้งศูนย์ประสานงานเก็บข้อมูล 
๔. ส่งต่อมาตรการท่ี ๓ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
๕. ลดความรุนแรงของสถานการณ์ และงดการให้ข่าวสาร ตามมาตรการท่ี ๔ 
๖. กำหนดคณะกรรมการแถลงข่าวสร้างความเข้าใจ 
๗. จัดแถลงข่าวเพื่อสร้างความเข้าใจด้วยข้อมูลท่ีตรงกัน และลดความรุนแรงของสถานการณ์
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มาตรการที่ ๓ การช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟผูู้ที่ได้รับผลกระทบ 
๑. การช่วยเหลือเร่งด่วน 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑) คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังลงพื้นท่ีให้การช่วยเหลือ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ  

๑.๑ ระดับสถานศึกษา 
๑.๒ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๑.๓ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒) ตรวจสอบสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
๓) ประสานองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิ 

ประโยชน์พึงมี เช่น เงินประกันสังคม ประกันชีวิต เป็นต้น 
๒. การเยียวยา ฟ ื้นฟู หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 

แนวทางการดำเนินงาน 
๑) คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังลงพื้นท่ีเพื่อกำกับติดตาม เย่ียมผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
๒) สรุปรวบรวมข้อเท็จจริงผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุ 
๓) เฝ้าระวังและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ 
๔) สถานศึกษากำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

อาทิ การจัดต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย การขอรับบริจาค 
๕) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

และผู้ได้รับผลกระทบ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย 
๖) จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและรู้สึก 

มีคุณค่าในตนเอง 
๗) จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูจิตใจ (การให้คำปรึกษา) 

มาตรการระหว่างเผชิญ 
เหตุและการแก้ปัญหา 

 
กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน 

1. มาตรการช่วยเหลือ 
เยียวยา ฟื้นฟูจิตใจ ผู้ 
ได้รับผลกระทบ 

๑. ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ 
และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
๓.จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ (การให้คำปรึกษา) 

2. ประสานทำความเข้าใจ 
ตามสถานการณ์ และความ 
เหมาะสมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทราบ 

1. สถานศึกษากำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ 
ท่ีสามารถ ตรวจสอบได้ อาทิ การจัดต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย 
การขอรับบริจาค  
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก ่เหตุท่ีเกิด 
ขึ้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ 
3. ประสานองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ 
ได้รับสิทธิประโยชน์พึงมี เช่น เงินประกนัสังคม ประกันชีวิต เป็นต้น 
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มาตรการที่ ๓ การช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟผูู้ที่ได้รับผลกระทบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับการส่งต่อจากมาตรการที่2 

พิจารณา เร่งด่วน/ไม่เร่งด่วน 

เหตุเร่งด่วน 

ประสานความร่วมมือ/องค์กร
ท่ีเกี่ยวข้อง 

เข้าท่ีเกิดเหตุโดยเร่งด่วน/ระงับเหตุ 

เหตุไม่เร่งด่วน 

ประเมินสภาพปัญหาเบื้องต้น 

ศูนย์ประสานงานเก็บข้อมูล หน่วยประสานงาน 
ศูนย์เยียวยา ฟื้นฟู ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร/ลด
ความรุนแรงของข่าว 

ประสานองค์กร/หน่วยงาน
ให้ความช่วยเหลือ 

ให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
ฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบ 

คณะกรรมการรายงานเหตุ 

ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน งานกิจการนักเรียน 

แจ้งเหตุ/ส่งต่อ 
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กระบวนการดำเนินงานการช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ   
การดำเนินการการช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน วิธีการ 

ปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมีผู ้บริหารสถานศึกษา ครูเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุก 
ฝ่ายที่เกี ่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน 
การช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูผู้ท่ีได้รับผลกระทบซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

๑. พิจารณาความเร่งด่วนของเหตุที่เกิด 
๑.๑ หากเหตุเร่งด่วน ฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้ 

-เตรียมความช่วยเหลือสำหรับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุในสถานศึกษา จัดเตรียม 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
-เข้าสู่สถานท่ีเกิดเหตุโดยเร่งด่วน 
-ประสานงานหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล 
-ประเมินสภาพปัญหาเบื้องต้นคัดแยกผู้ได้รับผลกระทบ 

๑.๒ หากเหตุไม่เร่งด่วน ไม ่ฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้ 
-รับการส่งต่อจากมาตรการท่ี ๒ การเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าว 

๒. จัดต้ังศูนย์และกองทุนเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
๒.๑ ต้ังศูนย์ประสานงานเก็บข้อมูล 

- ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อพิจารณาการแนวทางการลดความรุนแรงของสถานการณ์ 
๒.๒ ต้ังหน่วยประสานงาน 

- ประสานงานหน่วยงานและองค์กรกองทุนช่วยเหลือ 
๒.๓ ต้ังศูนย์เยียวยา ฟื้นฟู สร้างขวัญกำลังใจ 

- ให้ความช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู สร้างขวัญกำลังใจ 
๓. รับข้อมูลจากศูนย์ประสานงาน ศูนย์เยียวยา ฟื้นฟู สร้างขวัญกำลังใจ เพื่อพิจารณาการรายงานเหตุ 
๔. ส่งต่อมาตรการท่ี ๔ การรายงานเหตุ 
 

กระบวนการดำเนินการการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
การดำเน ินการการปฏ ิบ ัต ิงาน งานระบบดูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียน ในโรงเร ียนเว ียงเจด ีย ์ว ิทยา

เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมีผู ้บริหารสถานศึกษา ครูเป็นบุคลากรหลัก
ในการดำเนินงาน และ บุคลากรทุกฝ่ายที ่ เกี ่ยวข้องทั ้งในและนอก สถานศึกษา ได้แก่ ผู ้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษามี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ในสถานศึกษา ซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

๑. รับนักเรียนตามมาตรการ 
๒. แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ประเมินปัญหา สอบถามปัญหา พูดคุยเพื่อศึกษาอาการเบ้ืองต้น 

๓.๑ สามารถพูดคุยได้/ปรับความอารมณ์ได้ มีมาตรการดังนี้ 
- พูดคุย เยียวยา สร้างขวัญกำลังใจ 
- สังเกตอาการ 
- อาการไม่ดีขึ้น  ส่งต่อผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้อง 
- อาการดีขึ้น  พูดคุย เยียวยา สร้างขวัญกำลังใจ เพื่อสังเกตอาการต่อไป 
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-  บันทึก/จัดเก็บข้อมูล สรุปผล 
๓.๒ ไม่สามารถพูดคุยได้/มีอาการทางด้านจิตใจ มีมาตรการดังนี ้

ส่งต่อผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. บันทึก/จัดเก็บข้อมูล สรุปผล 
๕. รายงานผล 

มาตรการป้องกัน 
๑. ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครูท่ีปรึกษาดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่าง 

ใกล้ชิด จะทำให้มีโอกาสรับรู้ปัญหา 
๒. ผู ้บริหารสถานศึกษายํ ้าให้ครูที ่ปรึกษา/ครูผู ้สอนประเมิน และสังเกตนักเรียนในทุกครั ้งก่อน 

การสอนหรือทำกิจกรรม 
๓. จัดกิจกรรมทักษะชีวิตในสถานศึกษา 
๔. พัฒนาครูท่ีปรึกษาให้เป็นครูแนะแนว และนักจิตวิทยาประจำช้ันเรียน 
๕. การใช้เครื่องมือประเมิน/วัดผล สุขภาพจิตของนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง หรือตาม 

ความเหมาะสม 
 
ข้อสังเกตพฤติกรรม 
ในการประเมิน ถ้าพบอาการท่ีอาจเกิดอันตรายแก่ตัวนักเรียน หรือผู้อื่นได้จะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 

และเร่งด่วนให้ประสานการส่งต่อ คือ 
๑. ระดับความรู้สึกตัว สับสน งุนงง ไม ่ค่อยรู้สึกตัว หรือไม่รู้สึกตัว 
๒. ลักษณะท่ีปรากฏ มีพฤติกรรมรุนแรง เช่น เอะอะ ก้าวร้าว หรือไม ่เป็นมิตร พกอาวุธ แสดงท่าทาง ต่อสู้ 

หรือมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา หรือเกือบตลอดเวลา ระมัดระวังตัวมาก หวาดระแวง หรือหวาดกลัว 
๓. มีอารมณ์ซึมเศร้าอย่างรุนแรง เกิดความคิดว่า ตนเองไร้ค่า หมดหวัง ขาดท่ีพึ่ง และโดดเด่ียว 

(โดยจะร่วมกับความคิด หรือความพยายามฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ตาม) 
    ๔. ความคิด มีความคิดจะทำร้ายตนเองและผู้อื่น หวาดระแวงว่าจะมีคนมาทำร้าย 

         ๕. การรับรู้ (perception) มีประสาทหลอนทางหูเป็นเสียง ตำหนิเสียงด่า เสียงสาปแช่ง เสียงขู่จะ ทำร้าย 
หรือเสียงส่ังให้,กระทำพฤติกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะให้ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น เห็นภาพหลอน เช่น ภาพปีศาจมาหลอก 
หลอนหรือภาพคนถืออาวุธจะทำร้าย รวมทั้งการแปลส่ิงเร้าผิด เช่น เห็นกิ่งไม ้ใกล้ ๆ ตัวเป็นงูพิษกำลังจะกัดตน 
เป็นต้น
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มาตรการที่ ๔ การรายงานเหตุ 
๑. รายงานระหว่างการประสบเหตุ 

๑) กรณีฉุกเฉิน 
๒) กรณีไม่ฉุกเฉิน 

แนวทางดำเนินงาน 
๑) กรณีฉุกเฉิน (ประสบเหตุซึ่งหน้าหรือกรณีเป็นข่าว) 

- รายงานต้นสังกัดทราบทันที 
- ติดตามผลจากเหตุท่ีเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานเป็นระยะ 

๒) กรณีไม่ฉุกเฉิน 
- รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
- บันทึกข้อมูลในแบบรายงานท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒. รายงานหลังประสบเหตุ 
แนวทางดำเนินงาน 
๑) รายงานผลการดำเนินการ 
๒) รายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. การติดตามและประเมินผลตามมาตรการ 
แนวทางดำเนินงาน 
รายงานการติดตามและประเมินผลมาตรการการขับเคล่ือนการเฝ ้าระวังเพื่อป้องกันภัยในสถานศึกษา 

พร้อมท้ัง จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

มาตรการระหว่างเผชิญเหตุ 
และการแก้ปัญหา 

กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน 

๑. รายงานระหว่างประสบเหตุ 
๑. กรณีฉุกเฉิน 

๒. กรณีไม่ฉุกเฉิน 

๑. กรณีฉุกเฉิน (ประสบเหตุซึ่งหน้าหรือกรณีเป็นข่าว) 
- รายงานต้นสังกัดทราบทันที 
- ติดตามจากเหตุท่ีเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานเป็นระยะ  

2 กรณีไม่ฉุกเฉิน 
- รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
- บันทึกข้อมูลในแบบรายงานท่ีสถานศึกษากำหนด 

2. รายงานหลังประสบเหตุ - รายงานผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3.การติดตามและประเมินผล 
มาตรการการรักษาความ 
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

รายงานการติดตามและประเมินผลมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษาพร้อมท้ังจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

-มีการประชุมวางแผนร่วมกันในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-นำมติในท่ีประชุมมากำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยใน 
สถานศึกษา 
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มาตรการที่ ๔ การรายงานเหตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รับการส่งต่อจากมาตรการที่ ๒และ๓ 

คณะกรรมการพิจารณาการให้ข้อมูลข่าวสาร 

เหตุรุนแรง/เปิดเผยไม่ได้ 

ประสานความร่วมมือ/องค์กร
ท่ีเกี่ยวข้อง 

งดการให้ข่าว เนื่องจากมีผลต่อผู้ที่
ได้รับกระทบ (ความรุนแรง/เพศ) 

เหตุอันเปิดเผย
ได้ 

รายงานข่าว/ข้อมูล (อุบัติเหตุ
,อุบัติภัย,โรคระบาด) 

ศูนย์ประสานงานเก็บข้อมูล พิจารณาการให้
ข้อมูลข่าวสาร 

ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร/ลด
ความรุนแรงของข่าว 

รายงานเหตุการณ์และ    
ความช่วยเหลือให้กับ สพม. 

ให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
ฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบ 
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กระบวนการดำเนินงานการรายงานเหตุ 
การดำเนินการการรายงานเหตุเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมี 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก 
สถานศึกษา ได ้แก ่  ผ ู ้ปกครอง ช ุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีส ่วนร ่วมในการรายงาน เหตุ 
ซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

๑. พิจารณาความเร่งด่วนของเหตุที่เกิด 
๑.๑ หากเหตุเร่งด่วน ฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้ 

- พิจารณาการให้ข้อมูลข่าวสาร 
(๑) เปิดเผยไม่ได้ 

- งดการให้ข่าว 
(๒) เปิดเผยได้ 

- ให้ข่าวด้วยข้อมูลเบ้ืองต้น โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะ 
- รายงานการให้ข้อมูล ประสานหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือ 

๑.๒ หากเหตุไม่เร่งด่วน ไม่ฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้ 
- ประสานงานให้ความช่วยเหลือ 
- ลดความรุนแรงของข้อมูลข่าวสาร/สถานการณ์  

๒. รายงานเหตุการณ์และความช่วยเหลือ ต่อ สพม.ลป.ลพ.
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กระบวนการดำเนินงานแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
 

การดำเนินงานแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาเป็นกระบวนการท่ี 
มีขั ้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมีผู ้บริหารสถานศึกษา ครูเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน 
และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก สถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ซึง่มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน 
๒. นำข้อมูลการปฏิบัติงานแผนการแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน เวียงเจดีย์ว ิทยา

มาวิเคราะห์บริบทและปัญหา ประชุมส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโรคระบาด ทั้งอำเภอ โรงพยาบาล 
สาธารณสุขอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

๓. จัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
๔. สร้างความตระหนักและให้ความรู ้เกี ่ยวกับโรคติดต่อแก่บุคลากรและนักเรียน โดยบุคลากรทาง 

การแพทย์ของหน่วยราชการในพื้นท่ีบริการ 
๕. จัดช่องทางการสื ่อสารระหว่างโรงเรียน ,ผู ้ปกครอง ,หน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบโร คติดต่อ 

โดยเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือสายด่วนติดต่อ 
๖. จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปแผนงาน และนำผลข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์บริบทและ ปัญหา 

เพื ่อแก้ไข ปรับปรุง จัดตั ้งโครงการเพื ่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที ่เกิดขึ ้น ทั ้งที ่เกิดขึ ้นแล้ว และที ่อาจ 
เกิดขึ้นในอนาคต 

๗. รายงานผลการดำเนินงาน แก่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
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แผนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
๑. การคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนด้วยมาตรการที่เข้มงวด 

- ตรวจวัดไข้และคัดกรองอาการของโรคเบ้ืองต้น ของนักเรียนและบุคลากรทุกคน 
- ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
- ควบคุมทางเข้า-ออก ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันท ี่ส่วนราชการกำหนด หรือบันทึกข้อมูลตาม 

แบบรายงาน 
- จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
- จัดให้นักเรียนหรือบุคลากรท่ีเข้าในโรงเรียน เว้นระยะหางอย่างน้อย 1 เมตร 

๒. การจัดพื้นที่ในโรงเรียนให้เหมาะสม 
- อาคารเรียนมีการจัดระบบระบายอากาศในห้องเรียน ห้องสุขา ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

และฆ่าเช้ือโรคอย่างสมํ่าเสมอ 
- จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์อย่างพอเพียงทุกอาคารเรียน เช่น บริเวณหน้าอาคารเรียน 

และพื้นท่ีต่างๆท่ีต้องใช้งานร่วมกัน 
- จัดสถานที่ให้เหมาะสมโดยยึดแนวทางการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกกิจกรรม โดยให้เว้น 

ระยะห่างชัดเจน เช่น จัดท่ีนั่งเรียน การเข้าแถว และจัดท่ีนั่งรับประทานอาหาร 
- จัดตารางเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันให้เหล่ือมเวลา เพื่อลดความแออัด 

๓. จัดเตรียมห้องพยาบาล สำหรับรับรองนักเรียนทีป่่วยด้วยโรคติดต่อ       
          แยกจากนักเรียนท่ีป่วยปกติสังเกตอาการผิดปกติของนักเรียน 

๓.1 หากพบอาการป่วยไม่หนัก เช่น ไอมีนํ้ามูก แม ้ไม่มีอาการไข้ให้งดเข้าเรียนรับประทานยาและพัก 
ในสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ รอจนกว่าอาการจะดีขึ้น 

๓.2 หากพบอาการป่วยหนัก เช่น หายใจไม่ออก หรืออาการอื่นๆท่ีไม่สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ได้ 
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบทันที 

๓.3 ทีมช่วยเหลือนักเรียน นำนักเรียนส่งสถานพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด 
๔. การรายงานผล 

- รายงานผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์เบ้ืองต้นเพื่อให้ประเมินสถานการณ์ 
- ทีมช่วยเหลือนักเรียนประเมินอาการของนักเรียน ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นหรือส่งต่อสถานพยาบาล 
- ทีมช่วยเหลือนักเรียนติดต่อผู้ปกครองนักเรียนพรอ้มรายงานอาการเบ้ืองต้นทราบ 
- ให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนกรณีนักเรียนมอีาการรุนแรง 
- ทีมช่วยเหลือนักเรียนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน 

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
- ผู้อำนวยการโรงเรียนรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบทราบ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน 

  



 
   

~ 37 ~  

 

ภาพมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
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ภาพมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
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ตัวอย่างป้ายความปลอดภัย ในสถานศึกษา 

จุดรวมพล เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

 
ป้ายเตือน จุดเสี่ยง จุดอันตราย 
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ติดต้ังถังดับเพลิงและวิธีการใช้งานทุกอาคารเรียนทุกชั้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีแผนผังทางหนีไฟทุกอาคารเรียน 
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มาตรการที่ ๓ การช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟผูู้ที่ได้รับผลกระทบ 

การให้ความช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู สร้างขวัญกำลังใจ 
- การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน 
-จัดพื้นทีใ่ห้บริการด้านสุขภาพกับนักเรียน 
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การให้บริการของห้องพยาบาล 
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กระบวนการดำเนินการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
การดำเนินการการปฏิบัต ิงานอนามัยโรงเร ียนเวียงเจดีย์ว ิทยา เป็นกระบวนการที ่ม ีข ั ้นตอน 

วิธ ีการปฏิบัติงานและเครื ่องมือ โดยมีผู ้บริหารสถานศึกษา ครูเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน 
และบ ุคลากรท ุ ก  ฝ ่ ายท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ งท ั ้ ง ในและนอก สถานศ ึ กษา ได ้ แก ่  ผ ู ้ ปกครอง  ช ุ มชน 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ซึ่งมีกระบวนการ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. เกิดอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วย 
๒. พิจารณาความร้ายแรงของอุบ ัติเหตุท่ีเกิดขึ้น หรืออาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 

๒.๑ หากร้ายแรง ฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้ 
- จัดเตรียมความช่วยเหลือ (กล่องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ช่วยชีวิต) 
- เดินทางไปยังสถานท่ีเกิดเหตุ 
- ทำการแจ้งเหตุ ๑๖๖๙ 
- ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
- นำส่งโรงพยาบาล 

๒.๒ หากไม่ร้ายแรง ไม่ฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้ 
- คัดกรอง/สอบถามอาการเพื่อประเมินแนวทางการรักษา 
- ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น/กินยา 
- ตรวจสอบอาการหลังการพยาบาลเบ้ืองต้น/กินยา 

(๑) อาการดีขึ้น ให้กลับสู่ช้ันเรียน 
(๒) อาการไม่ดีขึ้น ให้นำส่งโรงพยาบาล 
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โครงการ ปีงบประมาณ 2564 
มีแผนการดำเนินงานกำหนดไว้ในกลุ่มบริหารท่ัวไป โดยในปีงบประมาณ 2564  มีงาน/โครงการ/

กิจกรรม และงบประมาณ  ดังนี้ 
 

- โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
- โครงการงานภูมิทัศน ์
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
- โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
- โครงการจัดสภาพแวดล้อมโรงอาหาร 
- โครงการงานโภชนาการโรงเรียน 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) 
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โครงการ พัฒนาอาคารสถานที ่

นโยบาย สพฐ. 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลา้ทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนท่ี ฯ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ และยึดหลักธรร
มาภิบาล สร้างเครือข่ายในการพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ 

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

หลักการและเหตุผล งานอาคารสถานที่เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียน การรักษาความสะอาดของ
สถานที่ ทำให้โรงเรียนมีความสะอาด น่าอยู่ย่ิงขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือต้องการให้โรงเรียนมีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

งบประมาณโครงการ 63,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัตสิริ  ศรีวิราช 

 
1. กิจกรรมอาคารสถานท่ี ตุลาคม-ธันวาคม 2563 
งบประมาณ 20,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
เพ่ือต้องการให้โรงเรียนมี
ความสวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

01 ต.ค. 2563 ถึง 31 
ธ.ค. 2563 

โรงเรียนมีความ
สวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

โรงเรียนมีความ
สวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

นายอัตสิริ  ศรีวิราช 

 
2. กิจกรรมอาคารสถานท่ี มกราคม-มีนาคม 2564 
งบประมาณ 14,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
เพ่ือต้องการให้โรงเรียนมี
ความสวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

01 ม.ค. 2564 ถึง 31 
มี.ค. 2564 

โรงเรียนมีความ
สวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

โรงเรียนมีความ
สวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

นายอัตสิริ  ศรีวิราช 

 
3. กิจกรรมอาคารสถานท่ี เมษายน-มิถุนายน 2564 
งบประมาณ 14,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
เพ่ือต้องการให้โรงเรียนมี
ความสวยงาม สะอาด เป็น

01 เม.ย. 2564 ถึง 30 
มิ.ย. 2564 

โรงเรียนมีความ
สวยงาม สะอาด เป็น

โรงเรียนมีความ
สวยงาม สะอาด เป็น

นายอัตสิริ  ศรีวิราช 
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ระเบียบ ปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

ระเบียบ ปลอดภัย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

ระเบียบ ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
4. กิจกรรมอาคารสถานท่ี กรกฎาคม - กันยายน 2563 
งบประมาณ 15,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
เพ่ือต้องการให้โรงเรียนมี
ความสวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

01 ก.ค. 2564 ถึง 30 
ก.ย. 2564 

โรงเรียนมีความ
สวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

โรงเรียนมีความ
สวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

นายอัตสิริ  ศรีวิราช 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ .................................................................   
(นายอัตสิริ  ศรีวิราช) 
    

 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นางศิรกาญจน์  จงสิริวฒัน์) 
    รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ผู้อนุมัติโครงการ .................................................................   
                         (นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา) 
    ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นายนพดล  วิชัยคำ) 
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝา่ยงานบริหารทัว่ไป 
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โครงการ งานภูมิทัศน์ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนท่ี ฯ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ 
และยึดหลักธรรมาภบิาล สรา้งเครือขา่ยในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาค
ส่วน 

กลยุทธ์สถานศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม สรา้งจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย รักถิ่นเกิด และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

หลักการและเหตุผล งานภูมิทัศน์เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชน เป็นงานที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมบรรยากาศการพักผ่อน ซึ่งมีผลทางด้านจิตใจ ทำให้โรงเรียนมีความ
สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเย่ียมเยือน 

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือต้องการให้โรงเรียนมีความสวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
และเป็นที่ประทับใจแกผู่้พบเห็น 

งบประมาณโครงการ 20,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัตสิริ  ศรีวิราช 

 
1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี 
งบประมาณ 20,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
เพ่ือต้องการให้โรงเรียนมี
ความสวยงาม ร่มรื่น เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน และ
เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น 

01 ต.ค. 2563 ถึง 30 
ก.ย. 2564 

พื้นที่ในโรงเรียนมี
ความสวยงามร่มรื่น
และปลอดภัย ร้อยละ 
80 

นักเรียน บุคลากร ใน
โรงเรียนและชุมชน มี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 
80 

นายอัตสิริ  ศรีวิราช 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ .................................................................   
(นายอัตสิริ  ศรีวิราช) 

ผู้อนุมัติโครงการ .................................................................   
                            (นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา) 
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นางศิรกาญจน์  จงสิริวฒัน์) 
    รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นายนพดล  วิชัยคำ) 
         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝา่ยงานบริหาร
ทั่วไป 
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โครงการ     ปรับปรุงซ่อมแซมระบบงานโสตทัศนูปกรณ ์

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลา้ทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์เขตพ้ืนท่ี ฯ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ส่งเสริมความกา้วหน้าในวิชาชีพ 

กลยุทธ์สถานศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม สรา้งจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย รักถิ่นเกิด และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน 
ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหน่ึง ๆ มากกว่าอยู่ที่บ้านจึงสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ในทุก
ด้านให้เกิดความพร้อมและมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดี เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ของนักเรียนให้ดีที่สุด 

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบงานโสตฯ 

งบประมาณโครงการ 45,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัตสิริ  ศรีวิราช 

 
1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ิมเติม ระบบงานโสตฯ 
งบประมาณ 45,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
เพ่ือจัดระบบ ติดต้ัง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ระบบงานโสตฯ ให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ 

01 ต.ค. 2563 ถึง 30 
ก.ย. 2564 

ติดต้ัง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ระบบงาน
โสตฯของโรงเรียน 

โรงเรียนมีระบบงาน
โสตฯ ครอบคลุมทุก
จุด 

นายอัตสิริ  ศรีวิราช 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ .................................................................   
(นายอัตสิริ  ศรีวิราช) 

ผู้อนุมัติโครงการ .................................................................   
                            (นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา) 
    ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นางศิรกาญจน์  จงสิริวฒัน์) 
    รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นายนพดล  วิชัยคำ) 
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบรหิารทั่วไป 



 
 

~ 49 ~ 
 

 

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

กลยุทธ์เขตพ้ืนท่ี ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบรหิารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ และยึดหลัก    
ธรรมาภิบาล สรา้งเครือขา่ยในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน 
ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหน่ึงๆ มากกว่าอยู่ที่บ้านจึงสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ในการ
จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ของนักเรียนให้ดีที่สุด 

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือจัดระบบสาธารณูปโภคให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน,ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ชำรุดให้ใช้งานได้
ตามปกติและสวยงาม,เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่าง ๆ  สำหรับนักเรียน และเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 

งบประมาณโครงการ 36,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรวัฒน์  อินต๊ะขัติย์ 

 
1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
งบประมาณ 36,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

1. เพ่ือจัดระบบ
สาธารณูปโภคให้เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน, ปรับปรุง
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่
ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ
และสวยงาม 
 
2. เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในสวัสดิภาพด้าน
ต่าง ๆสำหรับนักเรียนและ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพดี
ย่ิงขึ้น 

21 ก.ย. 2563 ถึง 
30 ก.ย. 2564 

จัดระบบสาธารณูปโภค
ให้เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 

จัดระบบ
สาธารณูปโภคให้เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน 

นายธีรวัฒน์  อินต๊ะขัติย์ 
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ผู้เสนอโครงการ .................................................................   
(นายธีรวัฒน์  อินต๊ะขัติย์) 

ผู้อนุมัติโครงการ .................................................................   
                            (นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา) 
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นางศิรกาญจน์  จงสิริวฒัน์) 
   รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นายนพดล  วิชัยคำ) 
         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝา่ยงานบริหาร
ทั่วไป 
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โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

กลยุทธ์เขตพ้ืนท่ี ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบรหิารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ และยึดหลักธรรมาภบิาล 
สร้างเครือขา่ยในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

หลักการและเหตุผล ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันน้ี ส่วนหน่ึงมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชนและ 
โรงเรียนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหารและ 
แหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ ยุง ฯลฯ เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคมีกลิ่นเหม็น 
ก่อให้เกิดความรำคาญทำลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อมเกิดสภาพไม่น่าดูสกปรกน่ารังเกียจขยะทำให้น้ำเสีย 
ที่มีความสกปรกสูงมากเกิดกลิ่นรบกวนเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขให้ความหมายว่า ขยะมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 
ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร มูลสัตว์ เถา้หรือซากสัตว์ รวมถงึสิ่งอื่นสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อื่น ๆ จากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้ำด้วยแนวคิดที่เห็นคุณค่าจากขยะดังเช่น “พอเพียง = enough”  
“ขยะ คือ ทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่างพอดีเห็นคุณค่าบวกกับการใชภู้มิปัญญาชาวบา้นกับวัสดุเหลือใช้ที่มีรอบ    
บ้านเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ นอกจากน้ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนแม่บทการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการสร้าง 
จิตสำนึก และรณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษา 
ทุกแห่งในสังกัด จึงขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนทุกโรงเรียนให้จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 
ด้วยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ จึงควรเป็นต้นแบบการกำจัดขยะในโรงเรียนอย่าง 
มีประสิทธิภาพจึงจัดทำโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ” ขึ้นทั้งน้ีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตสำนึกการ 
ลดคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง 
สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียน  
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะ 
และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญในเรื่องการลดการคัดแยกขยะและการนำขยะ 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
4. เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาใน 
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  
5. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ 3Rs 

งบประมาณโครงการ 5,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววีนา  ศรีสมพันธ ์
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1. กิจกรรมกำจัดด้วยระบบชีวภาพ 
งบประมาณ 3,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> คา่จัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำ
ระบบกำจัดขยะด้วยชีวภาพ 

01 ต.ค. 2563 ถึง 
01 ต.ค. 2563 

โรงเรียนไม่มีขยะจาก
เศษอาหาร 

ร้อยละ 80 
ดำเนินการบรรลุ
จุดประสงค์ 

นายกุศล  ยอด
ดำเนิน 

 
2. กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกนักเรียนรักษ์สะอาด 
งบประมาณ 1,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> คา่จัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกของ
นักเรียนให้รักษ์สะอาด 

01 ต.ค. 2563 ถึง 
01 ต.ค. 2563 

นักเรียนร้อยละ 50 ของ
นักเรียนทั้งโรงเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวด 
และร่วมกิจกรรม 

นางสาววีนา  ศรีสม
พันธ์ 

 
3. กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุเพ่ือประดิษฐ์อุปกรณ์ในการกำจัดขยะต้นทาง 
งบประมาณ 1,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> คา่จัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

เพ่ือประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยกำจัด
ขยะต้นทาง 

01 ต.ค. 2563 ถึง 
01 ต.ค. 2563 

ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยใน
การกำจัดขยะ 

อุปกรณ์ที่สามารถ
ใช้กำจัดขยะได้
ต้ังแต่ต้นทาง 

นางสาววีนา  ศรีสม
พันธ์ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ .................................................................   
(นางสาววีนา  ศรสีมพันธ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ .................................................................   
                            (นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา) 
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นางศิรกาญจน์  จงสิริวฒัน์) 
    รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..............................................   
                          (นายนพดล  วิชัยคำ) 
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝา่ยงานบริหารทัว่ไป 
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โครงการ จัดสภาพแวดล้อมโรงอาหาร 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

กลยุทธ์เขตพ้ืนท่ี ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบรหิารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล สรา้งเครือขา่ยในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4 กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

หลักการและเหตุผล โรงอาหารในสถานศึกษาต้องถูกหลักสุขาภิบาล สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ จะส่งผลให้ผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่ดี ดังน้ันต้องจัดสภาพแวดล้อมโรงอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลโรงอาหารในสถานศึกษา
ต้องถูกหลักสุขาภิบาล สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ จะส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี ดังน้ัน
ต้องจัดสภาพแวดล้อมโรงอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล 

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 

งบประมาณโครงการ 30,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรีมา  ชมเพ่ือน 

 
1. กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมโรงอาหาร 
งบประมาณ 30,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
เพ่ือให้โรงอาหารมี
สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 

01 ต.ค. 2563 ถึง 
30 ก.ย. 2564 

พื้นที่บริเวณโรงอาหาร
ถูกสุขลักษณะ 

โรงอาหารถูก
สุขลักษณะ 
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

นางศรีมา  ชมเพ่ือน 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ .................................................................   
(นางศรีมา  ชมเพ่ือน) 

ผู้อนุมัติโครงการ .................................................................   
                            (นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา) 
    ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นางศิรกาญจน์  จงสิริวฒัน์) 
     รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นายนพดล  วิชัยคำ) 
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝา่ยงานบริหารทัว่ไป 
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โครงการ งานโภชนาการโรงเรียน 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

กลยุทธ์เขตพ้ืนท่ี ฯ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาระบบการบรหิารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ และยึดหลักธรร
มาภิบาล สร้างเครือข่ายในการพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

หลักการและเหตุผล เยาวชนเป็นวัยที่มีการพัฒนาทุกด้าน ดังนั้นการจัดการด้านโภชนาการที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างย่ิง 
เพ่ือพัฒนาให้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และสติปัญญาดี  อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านอื่นๆเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือจัดการด้านโภชนาการที่ถูกต้องแก่เยาวชน 

งบประมาณโครงการ 5,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรีมา  ชมเพ่ือน 

 
1. กิจกรรมปรับปรุงระบบบริการโรงอาหาร 
งบประมาณ 5,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> คา่จัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
เพ่ือปรับปรุงระบบการ
ให้บริการโรงอาหาร 

01 ต.ค. 2563 ถึง 
30 ก.ย. 2564 

ผู้ใช้บริการโรงอาหาร
ได้รับบริการที่ดี 

ผู้ใช้บริการโรงอาหาร
พึงพอใจในการ
บริการ 

นางศรีมา  ชมเพ่ือน 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ .................................................................   
(นางศรีมา  ชมเพ่ือน) 

ผู้อนุมัติโครงการ .................................................................   
                            (นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา) 
    ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นางศิรกาญจน์  จงสิริวฒัน์) 
    รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นายนพดล  วิชัยคำ) 
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝา่ยงานบริหารทัว่ไป 
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โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนท่ี ฯ กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย รักถิ่นเกิด และดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู ้

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

หลักการและเหตุผล การดำเนินงานด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มี
สุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดี และมีความสุขซึ่งการดำเนินงานด้านโรงเรียนสงสัย
สุขภาพนั้นประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. นโยบายของโรงเรียน 2. การบริหารจัดการใน 
โรงเรียน          3. โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 4. การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อ
สุขภาพ 5. บริการอนามัยโรงเรียน 6. สุขศึกษาในโรงเรียน 7. โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 8. การ
ออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ 9.การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 10. การส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากร ในโรงเรียน 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนางานด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

งบประมาณโครงการ 15,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุษณีย์  เอกเรื่อง 

 
1. กิจกรรมกิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
งบประมาณ 7,160 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> คา่จัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

เพ่ือให้บริการด้านงานอนามัย
และส่งเสริมให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจ ตลอดจนการ
บริการใหค้ำปรึกษาในเรื่อง
สุขภาพและพลานามัย 

01 ต.ค. 2563 ถึง 
31 ส.ค. 2564 

นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีความพึงพอใจ
ในงานด้านอนามัยของ
โรงเรียน 

นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
มีความพึงพอใจใน
งานด้านอนามัยของ
โรงเรียนร้อยละ 80 

นางสาวอุษณีย์  เอก
เรื่อง 

 
2. กิจกรรมกิจกรรมจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับงานอนามัยโรงเรียน 
งบประมาณ 4,840 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> คา่จัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
เพ่ือนำวัสดุและครุภัณฑ์มาใช้
ในการดำเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

01 ต.ค. 2563 ถึง 
31 ส.ค. 2564 

มีวัสดุและครุภัณฑ์ใช้ใน
การดำเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

มีวัสดุและครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการนำใช้
ในการดำเนินงาน

นางสาวอุษณีย์  เอก
เรื่อง 
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โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
 

3. กิจกรรมกิจกรรมจัดทำป้ายไวนิลนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
งบประมาณ 400 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> ค่าจัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
เพ่ือประชาสัมพันธ์นโยบาย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

01 ต.ค. 2563 ถึง 
31 ส.ค. 2564 

มีป้ายไวนิลสำหรับ
ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้
นักเรียนและบุคลากร
ทราบถึงนโยบายโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ทราบนโยบาย
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

นางสาวอุษณีย์  เอก
เรื่อง 

 
4. กิจกรรมกิจกรรมบำรุง รักษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์อาคารพยาบาล 
งบประมาณ 1,600 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> คา่จัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
เพ่ือบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์อาคารพยาบาล 

01 ต.ค. 2563 ถึง 
31 ส.ค. 2564 

วัสดุครุภัณฑ์อาคาร
พยาบาลได้รับการ
บำรุงรักษาซ่อมแซม 

วัสดุครุภัณฑ์อาคาร
พยาบาลได้รับการ
บำรุงรักษาซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพดีใช้
งานได้ 

นางสาวอุษณีย์  เอก
เรื่อง 

 
5. กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรม/ประชุม/สัมมนา 
งบประมาณ 1,000 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> คา่จัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางอบรม/ประชุม/
สัมมนา 

01 ต.ค. 2563 ถึง 
31 ส.ค. 2564 

มีค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปอบรม/
ประชุม/สัมมนา 

มีค่าใชจ้่ายที่
เพียงพอสำหรับใช้ใน
การเดินทางอบรม/
ประชุม/สัมมนา 

นางสาวอุษณีย์  เอก
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ .................................................................   
(นางสาวอุษณีย์  เอกเรื่อง) 

ผู้อนุมัติโครงการ .................................................................   
                            (นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา) 
    ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นางศิรกาญจน์  จงสิริวฒัน์) 
    รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นายนพดล  วิชัยคำ) 
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝา่ยงานบริหารทัว่ไป 
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โครงการ คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) 

นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์เขตพ้ืนท่ี ฯ กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย รักถิ่นเกิด และดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ 

มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 

หลักการและเหตุผล การจัดการด้านส่งเสริมการเรียนรู้และการมสี่วนร่วมของนักเรียน ครู อาจารย์ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ปกครอง 
และบุคลากรอื่นในโรงเรียนในเรื่องการเฝ้าระวังความไม่ ปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน เพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม ความสามคัคี การเสียสละ การแกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรค์ ถูกต้อง มีความสา
มารในการ ตัดสินใจ และนำความรู้ไปใช้ในการเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีค่านิยมที่
เหมาะสมต่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้ความรูแ้ละเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน  
2. เพื่อส่งเสริมงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) ให้มีประสิทธิภาพ 

งบประมาณโครงการ 3,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุษณีย์  เอกเรื่อง 

 
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 1,500 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> คา่จัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
เพ่ือนำวัสดุและครุภัณฑ์มา
ใช้ในการดำเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคใน
โรงเรียน 

01 ต.ค. 2563 ถึง 31 
ส.ค. 2564 

มีวัสดุและครุภัณฑ์มาใช้
ในการดำเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคใน
โรงเรียน 

มีวัสดุและครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการ
นำมาใช้ในการ
ดำเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียน 

นางสาวอุษณีย์  เอก
เรื่อง 

 
 
2. กิจกรรมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 
งบประมาณ 1,500 บาท แหล่งงบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว -> คา่จัดการเรียนการสอน -> กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
เพ่ือจัดกิจกรรมการ
ดำเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียน 

01 ต.ค. 2563 ถึง 31 
ส.ค. 2564 

มีการกิจกรรมการ
ดำเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียน 

กิจกรรมการ
ดำเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียนมี
การดำเนินการ 

นางสาวอุษณีย์  เอก
เรื่อง 
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ผู้เสนอโครงการ .................................................................   
(นางสาวอุษณีย์  เอกเรื่อง) 

ผู้อนุมัติโครงการ .................................................................   
                            (นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา) 
    ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นางศิรกาญจน์  จงสิริวฒัน์) 
   รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ผู้ให้ความเห็นชอบ…………..................................................   
                          (นายนพดล  วิชัยคำ) 
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝา่ยงานบริหารทัว่ไป 
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