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ค ำน ำ 

 มาตรการการขับเคล่ือนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาโรงเรียน     
เวียงมอกวิทยา อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน  เลมนี้ 
จัดท าขึ้นโดยมีเปาประสงค เพื่อใหมีรูปแบบแนว ทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน สรางความเขมแข็ง
ระบบการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ใหนักเรียน ทุกคนไดรับการปกปอง การดูแลชวยเหลือ  และ                    
คุมครองความปลอดภัย สรางความตระหนักในการรักษาความ ปลอดภัยในโรงเรียน โดยการใหความรู                   
ความเขาใจในกลุมขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ท่ีมีหน าท่ีหลัก                         
ในการจัดการเรียนการสอนควบคูกับการปองกัน เฝาระวังเหตุ และดูแลนักเรียน โดยยึดความปลอดภัยของ
นักเรียนเปนท่ีต้ัง ท้ังดานรางกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคม  
 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา หวังเปนอยางยิ่งวามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเลมนี้                   
ขาราชการครู และบุคลากรทางการ จะน าไปใชเปนแนวทางขับเคล่ือนสูการปฏิบัติท่ีมีผลใหเด็กนักเรียนไดรับ
การดูแล ชวยเหลือ คุมครอง และเยียวยาไดอยางเหมาะสมตามสถานการณรุนแรงของปญหาในปจจุบัน  
 

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
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ผังมาตรการท่ี 2 การเผชิญเหตุและลดความรุนแรงของขาว  15 
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มำตรกำรกำรขับเคลื่อนงำนติดตำมเฝ้ำระวังภัย และกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรของสถำนศึกษำ 

โรงเวยีงมอกวิทยำ อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

............................................... 
 
 1. นโยบำยและกำรวำงแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรกำรกำรขับเคลื่อนงำนติดตำม                  
เฝ้ำระวังภัย และกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร ของโรงเรียนเวียงมอกวิทยำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
  โรงเรียนเวียงมอกวิทยา มีความตระหนักในความส าคัญถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของ
ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน จึงก าหนดนโยบายดานความปลอดภัยในสถานศึกษาตามมาตรการ                   
การขับเคล่ือนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าสารของสถานศึกษา และสรางมาตรการรักษา                     
ความปลอดภัยของสถานศึกษา และเล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วน โดยผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝายจะตอง               
รวมกันหาแนวทางท่ีเปนรูปธรรมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหไดเรียนรูอยางมีความสุข เปนไปตาม
หลักสูตร มีทักษะชีวิตท่ีจะดูแลตนเองใหปลอดภัย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย  
ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน   
 ดังนั้น โรงเรียนเวียงมอกวิทยา มีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ตองด าเนินการ              
อยางมีคุณภาพ ความปลอดภัยของสถานศึกษา จึงเปนเรื่องท่ีมีความส าคัญตอการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพราะนอกจากจะท าใหนักเรียนไดเรียนรู้  ยังมีผล ตอการพัฒนาดานอื่นๆ 
   
เปำประสงค  

1. เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษา และการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยการให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับของสถานศึกษา 

2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการติดตามเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษา และการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้
มีความพร้อมสามรถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน 

3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและความคุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกาย และ
จิตใจโดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอออย่างท่ัวถึง และสามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมี
ความสุข 

4. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติการขับเคล่ือนติดตามเฝ้า
ระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสาร 
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เปำหมำย  
 1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนไดรับการคุมครองดูแลความปลอดภัยตามมาตรการการขับเคล่ือนงาน
ติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 
 2. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีแนวทางในการปองกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน  
 3. เครือขายหนวยงานภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการดูแลความปลอดภัยใหแกนักเรียน 
 
ยุทธศำสตร  
 1. โรงเรียนในสังกัดจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีสวนรวมของครู ผูปกครอง 
ผูมีสวนเกี่ยวของ และเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ   
 2. ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน  
 3. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 
2. กำรวำงแผนรักษำควำมปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัด  
 แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียน เนนการมีสวนรวมระหวางนักเรียน ครู                               
ผูปกครอง ชุมชน ผูมีสวนเกี่ยวของ และเครือขาย โดยรวมกันวางแผนปองกัน แกไข ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน จึงจ าเปนตองมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อใหรับประโยชนสูงสุดตามเจตนารมณ                   
ของพระราชบัญ ญั ติการ ศึกษาแห งชาติ  พ .ศ .2542 และ ท่ีแก ไข เพิ่ ม เติม  (ฉบั บ ท่ี  2 ) พ .ศ .2545                           
และพระราชบัญญัติ คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 พรอมท้ังนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน ภำรกิจ 

1.ศึกษาสภาพท่ัวไป ศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อ
วิเคราะห์ความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยจากสภาพแวดล้อม และ
ภัยอื่นๆ  

2.ก าหนดมาตรการหลัก ก าหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข 

3.ก าหนดมาตรการเสริม ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเช่ือ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น และสภาพความเส่ียงของสถานศึกษา 

4.ก าหนดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 

5.ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 
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3. โรงเรียนเวียงมอกวิทยำ ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย 4 มำตรกำร  
     มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 4 มาตรการ ไดแก  
  มาตรการท่ี 1 การเฝ้าระวังภัยการเกิดเหตุในสถานศึกษา  
  มาตรการท่ี 2 การเผชิญเหตุ และการลดความรุนแรงของขาว  
  มาตรการท่ี 3 การชวยเหลือ เยียวยา และฟนฟูผูท่ีไดรับผลกระทบ  
  มาตรการท่ี 4 การรายงานเหตุ 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในแตละมำตรกำรของโรงเรียนเวียงมอกวิทยำ  
มำตรกำรที่ 1 กำรเฝำระวังภัยปองกันกำรเกิดเหตุในสถำนศึกษำ 
 1. มีแผนการติดตามเฝาระวังภัยในสถานศึกษาอยางเปนระบบ แนวทางการด าเนินงาน  
  1) แตงต้ังคณะกรรมการติดตามเฝาระวังภัยและการใหขอมูลขาวสารในระดับสถานศึกษา  
  2) ก าหนดผูประสานงานในการเฝาระวังภัยและการใหขอมูลขาวสารระหวางเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ระดับกลุมเครือขาย และระดับสถานศึกษา  
  3) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารจัดการเฝาระวังภัย และ                
การรายงานขาวสารใหถูกตองรวดเร็ว ฉับไว และทันสมัย  
  4) การจัดท าแผนการเฝาระวังภัย การปองกันเหตุ การรายงานขอมูลขาวสาร แผนการ 
เตรียมความพรอม แกไขชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไมปลอดภัยในสถานศึกษา  
  5) เผยแพรขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีเกี่ยวของกับการติดตามเฝาระวังภัย                   
ในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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มำตรกำรที่ 1 กำรเฝ้ำระวังภัยป้องกันกำรเกิดเหตุในสถำนศึกษำ 

1. กำรเฝ้ำระวังภัยป้องกันกำรเกิดเหตุในสถำนศึกษำ 

รำยกำร ด ำเนินกำร แหล่งข้อมูลสนับสนนุ ผู้รับผิดชอบ 

1.มีแผนการป้องกันการ
เกิดเหตุสร้างความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความเส่ียงการประสบภัยด้านอุบัติเหตุ    
ภัยบุคคล และสาธารณภัย 

   1.1 ประเมินการบริหารจัดการความเส่ียงด้าน ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

   1.2 การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ระดับความเส่ียง ความเป็นไปได้ใน
การเกิดความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา และผลกระทบของภัยแต่ละ
ประเภท 

   1.3 จัดท ามาตรการป้องกันเหตุตามผลการประเมินความเส่ียง 

   1.4 จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อด าเนินการลดความเส่ียงการเกิดเหตุใน
แต่ละมาตรการ  

 

 

1.ค าส่ังแต่งต้ัง 

2.แบบประเมิน 

3.การบริหารจัดการความ
เส่ียงฯ 

4.รายงานผลการวิเคราะห์
ปฏิบัติงาน 

5.มาตรการการป้องกันเหตุ 

6.แผนงาน/โครงการ 

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง 
นางสวลี  มีมานะ  
นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม  
นางสาวบังอร ยะฟ ู  
นายสุวรรณ ยี่ยวน  
นางสาวประนอม ดอนแก้ว  
นายธัชพล   เจริญค า 
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล 
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นางสาวสันธิยา สุธา 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

รำยกำร ด ำเนินกำร แหล่งข้อมูลสนับสนนุ ผู้รับผิดชอบ 

2.มีแผนการติดตามเฝ้า
ระวังภัยในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ  

 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสารในระดับ
สถานศึกษา 

ค าส่ังแต่งต้ัง นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง 

นางสวลี   มีมานะ  

นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม  

นางสาวบังอร ยะฟ ู  

นายสุวรรณ ยี่ยวน  

นางสาวประนอม ดอนแก้ว 

นายธัชพล   เจริญค า 

นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล 

นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 

นางสาวสันธิยา สุธา 

2.ก าหนดผู้ประสานงานในการเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสารระหว่าง
เขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา 

ผู้ประสานงานในการเฝ้า
ระวังฯ 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารจัดการเฝ้าระวัง
ภัยและการรายงานข่าวสารให้ถูกต้องรวดเร็ว ฉับไวและทันสมัย 

ฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง 

4. การจัดท าแผนการเฝ้าระวังภัย การป้องกันเหตุ การรายงานข้อมูลข่าวสาร 
แผนการเตรียมความพร้อม แก้ไขช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา  

แผนการเฝ้าระวังภัย                  
การป้องกันเหตุ    

การรายงานข้อมูลข่าวสาร 

5.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามเฝ้า
ระวังภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ส่ือ เครื่องมือ นวัตกรรม 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

รำยกำร ด ำเนินกำร แหล่งข้อมูลสนับสนนุ ผู้รับผิดชอบ 

3.พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร สถานศึกษา 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในการ
ติดตามเฝ้าระวังภัยและ
การรายงานข่าวสาร 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังภัย การ
แจ้งรายงานข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นจริงให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ประสานงาน และสามารถส่ือสารสร้างความเข้าใจ
ให้กับสาธารชน และส่ือมวลชนได้อย่างถูกต้อง แม่นย า   

รายงานผลการประชุมฯ นายไชยวสันต์  ใหม่ทรายเปียง 

นางสวลี   มีมานะ  

นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม  

นางสาวบังอร ยะฟ ู  

นายสุวรรณ ยี่ยวน  

นางสาวประนอม ดอนแก้ว 

 

2.สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรด้าน
การศึกษาในการติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร  

3.วางแผนการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร  

4.เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยปฏิบัติงานร่วมกับภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

รายงานการสร้างความ
เข้าใจ 

5. สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุ 

 

 

 

เครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

รำยกำร ด ำเนินกำร แหล่งข้อมูลสนับสนนุ ผู้รับผิดชอบ 

4.การมีส่วนร่วมและ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย 

1.จัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังภัยและการรายงานข้อมูลข่าวสารระดับสถานศึกษา
เตรียมพร้อมป้องกันและสามารถป้องกัน แก้ไขสถานการณ์ปัญหาของ
นักเรียน ท้ังด้านอุบัติเหตุ ภัยบุคคล และสาธารณภัย ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน 

ศูนย์เฝ้าระวังภัย นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม  

นางสาวบังอร ยะฟ ู  

นายสุวรรณ ยี่ยวน  

นางสาวประนอม ดอนแก้ว 

นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 

นายวรกานต์ ประพัฒน์ศิร ิ

นางสาวสโรชินี  สิทัน 

นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล 

2.แต่งต้ัง คณะกรรมการระดับสถานศึกษา ค าส่ังแต่งต้ังระดับ
สถานศึกษา 

3.แต่งต้ังในสถานศึกษาเช่นเครือข่ายนักเรียนแกนน าเครือข่ายผู้ปกครอง
เครือข่ายผู้น าชุมชนเป็นต้นเพื่อขับเคล่ือนการเฝ้าระวังภัยตามมาตรการ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ค าส่ังแต่งต้ังเครือข่ายเฝ้า
ระวังปัจจัยเส่ียง 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

 มำตรกำรที่ 1 กำรเฝ้ำระวังภัยกำรเกิดเหตุในสถำนศึกษำ  
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เร่ิม 

แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

วิเครำะห์บริบท/ปัญหำ                     
ประชุมวำงแผนกำรแก้ปัญหำ 

แก้ไข ปรับปรุง จัดต้ังโครงกำร 

จัดกิจกรรมตำมโครงกำร 

จัดเก็บขอมูล/วิเครำะหและสรุปผลโครงกำร 

รำยงำนผลโครงกำร 

สิ้นสุดโครงกำร 



 

 
มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

กระบวนกำรด ำเนินงำนกำรเฝำระวังภัยปองกันกำรเกิดเหตุในสถำนศึกษำ 
 

 การด าเนินการการเฝาระวังภัยปองกันการเกิดเหตุในสถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอน วิธีการ 
ปฏิบัติงาน และเครื่องมือ โดยมีผูบริหารสถานศึกษา ครูเปนบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และบุคลากร                    
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวของท้ังใน และนอกสถานศึกษา ไดแก ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม  
ในการเฝาระวังภัยปองกันการเกิดเหตุในสถานศึกษา ซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
 2. น าข้อมูลปฏิบัติงานโครงการมาวิเคราะหบริบท และปญหา ประชุมวางแผนการแกปญหาตาม                
ขอมูลการปฏิบัติงานตามโครงการของปการศึกษาท่ีผานมา  
 3. แกไข ปรับปรุง จัดต้ังโครงการเพื่อแกไข และปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้น ท้ังท่ีเกิดขึ้นแลว และท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต  
 4. จัดกิจกรรมตามโครงการท่ีไดวางแผนไว 
 5. จัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปโครงการ และน าผลขอมูลใชในการวิเคราะหบริบทและ 
ปญหา เพื่อแกไข ปรับปรุง จัดต้ังโครงการเพื่อแกไข และปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้น ท้ังท่ีเกิดขึ้นแลว และท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต  
 6. รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการแกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา 
ล าปาง ล าพูน 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

 
มำตรกำรที่ 2 กำรเผชิญเหตุ และกำรลดควำมรุนแรงของขำว  
 1. กำรบริหำรจัดกำรและแกไขใหควำมชวยเหลือหำกเกิดเหตุ  
     แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
 1) สถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติการจัดการหรือการระงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ           
ใน สถานศึกษา  
 2) สรางความตระหนัก ส่ือสารสรางการรับรูแนวทางปฏิบัติการหรือการระงับเหตุ การชวยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 3) เตรียมบุคลากรและเครื่องมือใหพรอมรับสถานการณ เชน การซอมแผนเผชิญเหตุ การเตรียม
ปฐมพยาบาล เปนตน  
 2. กำรประเมินสถำนกำรณและกำรชวยเหลือเบื้องตน 
   แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
  1) ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินสถานการณ และคัดกรอง ใหการชวยเหลือผูเรียนและผู                
ไดรับผลกระทบในสถานศึกษา  
  2) ใหการชวยเหลือเบื้องตนกับผูเรียนและผูไดรับผลกระทบในสถานศึกษา เพื่อใหผูประสบ เหตุ      
มีความปลอดภัยหรือลดอัตราความรุนแรงของเหตุการณลง 
   3) ก าหนดขั้นตอนและวิธีการแจงเหตุหรือระงับเหตุ สามารถชวยเหลือดานรางกายและจิตใจ                  
พรอมประเมินสถานการณเบ้ืองตนไดทันที  
  4) ผูท่ีไดรับแจงเหตุ ด าเนินการชวยเหลือดานรางกายและจิตใจพรอมประเมินสถานการณ                   
เบ้ืองตนโดยทันที  
 3. กำรจัดกำรลดควำมรุนแรงของขำวและประสำนควำมรวมมือกับหนวยงำนที่เก่ียวของ  
  แนวทำงด ำเนินงำน  
  1) ก าหนดตัวบุคคลผูใหขาว เพื่อสรางความเขาใจในทิศทางเดียวกัน  
  2) สถานศึกษาระงับเหตุ ชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา เชน การรับฟง การเจรจา ตอรอง 
การเก็บขอมูล เปนตน  
  3) ก าหนดชองทางประสานพิเศษ เพื่อขอการสนับสนุนชวยเหลือ จากหนวยงานตาง ๆ เมื่อมี 
ภาวะวิกฤตเกิดขึ้น เชน สถานพยาบาล สถานีต ารวจ สถาบันจิตวิทยา เปนตน  
 4. สงตอผเูรียนและผไูดรับผลกระทบที่ชัดเจน (กรณีที่สงตอ)  
  แนวทำงด ำเนินงำน  
  1) ก าหนดขั้นตอนการสงตอท่ีชัดเจน เปนการเฉพาะกับสถานการณ เพื่อใหผูประสบเหตุไดรับ 
การบ าบัดรักษา ท้ังดานรางกายและจิตใจ จากผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน บานพักเด็กและครอบครัว  
  2) ประสาน ติดตาม และประเมินสถานการณและสภาพจิตใจของนักเรียนหลังไดรับการดูแล                  
ชวยเหลือ 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

มำตรกำรที่ 2 กำรเผชิญเหตุ และลดควำมรุนแรงของข่ำว 
 

รำยกำร กำรด ำเนินกำร แหล่งข้อมูลสนับสนนุ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 การบริหารจัดการ
และแก้ไขให้ความ
ช่วยเหลือหากเกิดเหตุ 

1. สถาน ศึกษามี แน วทางปฏิ บั ติ การ จัดการหรือการระงับ เห ตุ  
การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในโรงเรียน 
   1.1 แต่งต้ังคณะผู้รับผิดชอบในการจัดการระงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุในโรงเรียน 
   1.2 จัดท าแผน/มาตรการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าว 

1. ค าส่ังแต่งคณะท างานระดับโรงเรียน 
2. แผนปฏิบัติการจัดการเผชิญเหตุ และ
ลดความรุนแรงของข่าว  

นายสุวรรณ ยี่ยวน 
นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม  
นางสาวบังอร ยะฟ ู  
นางสาวประนอม ดอนแก้ว 
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นายวรกานต์ ประพัฒน์ศิร ิ
นางสาวสโรชินี  สิทัน 
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล 
นางวันทนีย์   กันขันค า 
 นายธัชพล  เจริญค า 

2. สร้างความตระหนัก ส่ือสาร สร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติการหรือการ
ระงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
   2.1 ประชุมช้ีแจง สร้างความตระหนักในการช่วยเหลือเมื่อ 
เกิดเหตุ แก่บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
   2.2 จัดท าส่ือ เอกสาร คู่มือ ให้ความรู้ แก่บุคลากรในโรงเรียน 

1. รายงานการประชุม 
2. ส่ือ เอกสาร คู่มือ ให้ความรู้  
 

3 . เต รี ย ม บุ ค ล าก รแ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ ให้ พ ร้ อ ม รั บ ส ถ าน ก า ร ณ์  
การซ้อมแผนเผชิญเหตุ การเตรียมปฐมพยาบาล เป็นต้น 
   3.1 จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ ส าหรับการเผชิญเหตุและแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น 
   3.2 ซ้อมแผนเผชิญเหตุ ต่างๆ เช่น การซ้อมดับเพลิง การเตรียมปฐม
พยาบาล ฯลฯ 
 

1. ทะเบียน/ภาพการจัดเก็บอุปกรณ์ 
2. แผนการซ้อมเผชิญเหตุ ต่างๆ 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

รำยกำร กำรด ำเนินกำร แหล่งข้อมูลสนับสนนุ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การประเมิน
สถานการณ์และ 
การช่วยเหลือเบ้ืองต้น 

1. ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น ประเมินสถานการณ์ และคัดกรอง ให้การ
ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา 
   1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
   1.2 ประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 
   1.3 คัดกรองและช่วยเหลือ เมื่อมีผู้ประสบเหตุในโรงเรียน 

สารสนเทศเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เรียน 
ท่ีได้รับผลกระทบท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 
 

นายสุวรรณ ยี่ยวน  
นางสาวประนอม ดอนแก้ว 
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นายวรกานต์ ประพัฒน์ศิร ิ
นางสาวสันธิยา สุธา 
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล 
นางวันทนีย์   กันขันค า 
นางสาวกาญจนา กามาด 
นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม 
นายธัชพล  เจริญค า 
และครูท่ีปรึกษา  

2. ให้ การช่วยเห ลือเบื้ องต้นกับ ผู้ เรียนและผู้ได้รับผลกระทบใน
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประสบเหตุ มีความปลอดภัยหรือลดอัตราความ
รุนแรงของเหตุการณ์ลง 

สารสนเทศเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เรียน 
ท่ีได้รับผลกระทบท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 

3. ก าหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ สามารถช่วยเหลือ
ด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้นได้ทันที 
   3.1 จัดท าคู่มือ/แนวทางการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ 
   3.2 จัดท าเครื่องเมือประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้น 
   3.3 ประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้น 

1. คู่มือ/แนวทางการแจ้งเหตุหรือระงับ
เหตุ 
2. เครื่องมือประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้น 

4. ผู้ท่ีได้รับแจ้งเหตุ ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อม
ประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้นโดยทันที 
   4.1 ประสานงานผู้ให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น/ ผู้เกี่ยวข้อง 
   4.2 ด าเนินการช่วยเหลือตามสถานการณ์ และมาตรการท่ีก าหนด 

1. แบบรายงานการด าเนินการช่วยเหลือ 
2. มาตรการการช่วยเหลือ (ม.1) 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

รำยกำร กำรด ำเนินกำร แหล่งข้อมูลสนับสนนุ ผู้รับผิดชอบ 

2.3 การจัดการลด
ความรุนแรงของข่าว
และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. ก าหนดตัวบุคคลผู้ให้ข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
   1.1 ก าหนดตัวบุคคลผู้ให้ข่าว 
   1.2 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข่าวในทิศทางเดียวกัน 
   1.3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. โครงสร้างการจัดการลดความรุนแรง
ของข่าวและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

นายสุวรรณ ยี่ยวน  
นางสาวประนอม ดอนแก้ว 
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นายวรกานต์ ประพัฒน์ศิร ิ
นางสาวสันธิยา สุธา 
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล 
นางวันทนีย์   กันขันค า 
นางสาวกาญจนา กามาด 
นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม 
นายธัชพล  เจริญค า  

2. สถานศึกษาระงับเหตุ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา เช่น การ
รับฟัง การเจรจาต่อรอง การเก็บข้อมูล เป็นต้น 

สารสนเทศเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เรียน 
ท่ีได้รับผลกระทบท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 

3. ก าหนดช่องทางประสานพิเศษ เพื่อขอการสนับสนุนช่วยเหลือ จาก
หน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้น เช่น สถานพยาบาล สถานี
ต ารวจ สถาบันจิตวิทยา เป็นต้น 
   3.1 จัดท าทะเบียน/ช่องทางประสานพิเศษ เพื่อขอการสนับสนุน
ช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่าง ๆ  

ทะเบียน/ช่องทางประสานพิเศษ เพื่อขอ
การสนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

2.4 ส่งต่อผู้เรียนและผู้
ได้รับผลกระทบท่ี
ชัดเจน (กรณีท่ีส่งต่อ) 

1. ก าหนดขั้นตอนการส่งต่อท่ีชัดเจน เป็นการเฉพาะกับสถานการณ์ 
เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับการบ าบัดรักษา ท้ังด้านร่างกายและ จิตใจ จาก
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว 
   1.1 จัดท าขั้นตอนท่ีชัดเจน เป็นการเฉพาะกับสถานการณ์ เพื่อให้ผู้
ประสบเหตุได้รับการบ าบัดรักษา ท้ังด้านร่างกายและ จิตใจ จาก
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

แนวทางการด าเนินการส่งต่อ เรียนท่ี
ประสบเหตุ เพื่อรับการบ าบัดจาก
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  
 

นายสุวรรณ ยี่ยวน  
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นางสาวสันธิยา สุธา 
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล 
นางวันทนีย์   กันขันค า 
นางสาวกาญจนา กามาด 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

   1.2 วิเคราะห์ สภาพปัญหาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   1.3 ส่งต่อผู้เรียนท่ีประสบเหตุ เพื่อรับการบ าบัดจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  

นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม 
นายธัชพล  เจริญค า  

 2. ประสาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์และสภาพจิตใจของ
นักเรียนหลังได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
   2.1 ประสานกับผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  
   2.2 ติดตามผลการช่วยเหลือ 
   2.3 ประเมินสถานการณ์และสภาพจิตใจของนักเรียนหลังได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ 
   2.4 สรุปผลการช่วยเหลือผู้เรียน 

แบบสรุปผลการช่วยเหลือผู้เรียน   
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

มำตรกำรที่ 2 กำรเผชิญเหตุ และลดควำมรุนแรงของข่ำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,j 
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เร่ิม 

เขำสูสถำนที่เกิดเหตุโดยเรงดวน 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมิน สถำนกำรณ
และกำรชวยเหลือ 

แจงเหตุตอผอู ำนวยกำรและหนวยงำนที่เก่ียวของ 

ใหควำมชวยเหลือเบื้องตน 

รับขอมูลขำวสำรเพื่อ พิจำรณำ
กำรแนวทำงกำร ลดควำมรุนแรง
ของ สถำนกำรณ และสรปุผล

โครงกำร 
ก ำหนดคณะกรรมกำรแถลงขำว 

สรำงควำมเขำใจ 

สงตอขั้นตอนกำรชวยเหลือเยียวยำและฟนฟู 
ผูท้ี่ไดรับผลกระทบ (มำตรกำรที่ 3) 

พิจำรณำแนวทำงกำรใหควำมชวยเหลือ 
ตำมสถำนกำรณ์ 

ลดควำมรุนแรงของสถำนกำรณ  
งดกำรใหขำวสำร 

แถลงขำวสรำงควำมเขำใจ 

พิจำรณำ
ควำมเร่งด่วน

ฉุกเฉิน 

เหตุเร่งด่วน/
ฉุกเฉิน 

เหตุไม่เร่งด่วน/          
ไม่ฉุกเฉิน 



 

 
มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

กระบวนกำรด ำเนินงำนกำรเผชิญเหตุ และลดควำมรุนแรงของขำว  
 การด าเนินการการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าวเป็นระบวนการท่ีมีขั้นตอน วิธีการ 
ปฏิบัติงาน และเครื่องมือ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู เป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และบุคลากร                
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน และนอกสถานศึกษา ไดแก ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใน 
การเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของขาว ซึ่งมีกระบวนการ ดังตอไปนี้  
 1. พิจารณาความเรงดวนของเหตุท่ีเกิด  
  1.1 หากเหตุเรงดวน ฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้  
   - เขาสูสถานท่ีเกิดเหตุโดยเรงดวน  
   - พิจารณาแนวทางการใหความชวยเหลือตามสถานการณ 
  1.2 หากเหตุไมเรงดวน ไมฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้  
   - คณะกรรมการด าเนินงานประเมินสถานการณและการชวยเหลือ  
 2. แจงเหตุตอผูอ านวยการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
 3. ใหความชวยเหลือเบ้ืองตน พรอมรับขอมูลขาวสารเพื่อพิจารณาการแนวทางการลดความรุนแรง  
              ของสถานการณจากตั้งศูนย์ประสานงานเก็บข้อมูล  
 4. สงตอมาตรการท่ี 3 เพื่อชวยเหลือเยียวยาและฟนฟูผูท่ีไดรับผลกระทบ  
 5. ลดความรุนแรงของสถานการณ และงดการใหขาวสาร ตามมาตรการท่ี 4 
 6. ก าหนดคณะกรรมการแถลงขาวสรางความเขาใจ  
 7. จัดแถลงขาวเพื่อสรางความเขาใจดวยขอมูลท่ีตรงกัน และลดความรุนแรงของสถานการ 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

มำตรกำรที่ 3 กำรชวยเหลือ เยียวยำและฟนฟูผทูี่ไดรับผลกระทบ 
 1. กำรชวยเหลือเรงดวน 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
 1) คณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังลงพื้นท่ีใหการชวยเหลือ และสรางขวัญ ก าลังใจใหกับผูไดรับ
ผลกระทบ 
  1.1 ระดับสถานศึกษา 
 2) ตรวจสอบสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นตามความเปนจริง 
 3) ประสานองคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนและผูไดรับผลกระทบไดรับสิทธิประโยชน
พึงมี เชน เงินประกันสังคม ประกันชีวิต เปนตน  
 2. กำรเยียวยำ ฟนฟู หลังจำกสถำนกำรณเขำสภูำวะปกติ 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 1) คณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังลงพื้นท่ีเพื่อก ากับติดตาม เย่ียมผูท่ีไดรับผลกระทบ 
 2) สรุปรวบรวมขอเท็จจริงผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเกิดเหตุ 
 3) เฝาระวังและปองกัน เพื่อไมใหเกิดเหตุซ้ า 
  4) สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการชวยเหลือ ผูเรียนและผูไดรับผลกระทบ ท่ีสามารถตรวจสอบได
อาทิ การจัดต้ังกองทุนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย การขอรับบริจาค  
 5) ก าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการชวยเหลือตามความเหมาะสมแกเหตุท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนและ    
ผูไดรับผลกระทบ ดานการจายเงินชวยเหลือผูเสียชีวิต และผูบาดเจ็บตามสิทธิประโยชนทางกฎหมาย  
 6) จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณและสังคม เพื่อสรางความภาคภูมิใจและรูสึกมีคุณคา    
ในตนเอง  
 7) จัดต้ังศูนยชวยเหลือเยียวยาฟนฟูจิตใจ (การใหค าปรึกษา) 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

มำตรกำรที่ 3 กำรชวยเหลือ เยียวยำ และฟนฟูผทูี่ไดรับผลกระทบ 
 

รำยกำร กำรด ำเนินกำร แหล่งข้อมูลสนับสนนุ ผู้รับผิดชอบ 

1.การช่วยเหลือ
เร่งด่วน 
 

1.ให้การช่วยเหลือ และสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 
    1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
    1.2 จัดท าแนวปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความ
ต้องการช่วยเหลือ 
    1.3 จัดต้ังศูนย์ประสานงานและเก็บข้อมูล เพื่อประสานงานให้
ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 

1. ค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายงาน  
(ค าส่ังหลัก  ม.1) 
2. แนวปฏิบัติในการประเมินความ
เสียหายและความต้องการช่วยเหลือ 
 

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง 
นางสวลี  มีมานะ  
นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม  
นางสาวบังอร ยะฟ ู  
นายสุวรรณ ยี่ยวน  
นางสาวประนอม ดอนแก้ว  
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล 
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นางสาวสันธิยา สุธา  
นางวันทนีย์   กันขันค า 

 2. ตรวจสอบสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
   2.1 ลงพื้นท่ีตรวจสอบสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
   2.2 ประเมินสภาพปัญหาผู้ได้รับผลกระทบ 

1. บันทึกขออนุมัติการลงพื้นท่ีให้ความ
ช่วยเหลือ 
2. สรุปผลการประเมินสภาพปัญหาผู้
ได้รับผลกระทบ 

 3. ประสานงานองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบได้รับสิทธิประโยชน์พึงมี เช่น ประกันชีวิต  
 
 
 
 
 

สรุปผลการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

รำยกำร กำรด ำเนินกำร แหล่งข้อมูลสนับสนนุ ผู้รับผิดชอบ 

2.การเยียวยา ฟื้นฟู  
หลังจากสถานการณ์ 
เข้าสู่ภาวะปกติ 

1. คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังลงพื้นท่ีเพื่อก ากับติดตาม  
เย่ียมผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
 

ค าส่ังโรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
 

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง 
นางสวลี  มีมานะ  
นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม  
นางสาวบังอร ยะฟ ู  
นายสุวรรณ ยี่ยวน  
นางสาวประนอม ดอนแก้ว  
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล 
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นางสาวสันธิยา สุธา  
นางวันทนีย์   กันขันค า 
และครูท่ีปรึกษา 

2. สรุปรวบรวมข้อเท็จจริงผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุ 
   2.1 จัดท าแนวปฏิบัติการรายงานข้อเท็จจริง 

1.แนวปฏิบัติการรายงานข้อเท็จจริง 

 3. เฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ า 
    3.1 จัดท าแผนการเฝ้าระวังภัย  
    3.2 อบรมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกัน  
เป็นประจ า สม า่เสมอ 
    3.3 ติดตาม ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

1. แผน (ม.2) 
2. แบบสรุปรายงานผลการอบรมให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องมีความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกัน 
3. แบบสรุปผลการช่วยเหลือผู้เรียน (ม.2) 

 4. ก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ      
ท่ีสามารถตรวจสอบได้ อาทิ การจัดต้ังกองทุนเพื่ อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  
   4.1 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   4 .2  ก าหนดห ลัก เกณฑ์  และแนวปฏิบั ติ ในการช่วยเห ลือ
ผู้ประสบภัยแต่ละกรณี ตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย 
   4.3 ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

1. ค าส่ังคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
2. บัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน 
3. แบบสรุปผลการช่วยเหลือผู้เรียนราย
กรณี 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

รำยกำร กำรด ำเนินกำร แหล่งข้อมูลสนับสนนุ ผู้รับผิดชอบ 

2.การเยียวยา ฟื้นฟู  
หลังจากสถานการณ์ 
เข้าสู่ภาวะปกติ (ต่อ) 

5. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่
เหตุท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน และผู้ได้รับผลกระทบ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย 

หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการในการ
ช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ 
กรณีเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ 

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปยีง 
นางสวลี  มีมานะ  
นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม  
นางสาวบังอร ยะฟ ู  
นายสุวรรณ ยี่ยวน  
นางสาวประนอม ดอนแก้ว  
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล 
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นางสาวสันธิยา สุธา  
นางวันทนีย์   กันขันค า 
และครูท่ีปรึกษา 

6. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการ
พัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์และสังคม 

7. จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ (การให้ค าปรึกษา) 
 

โครงสร้างการด าเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ
เยียวยาฟื้นฟูจิตใจ (การให้ค าปรึกษา) 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

มำตรกำรที่ 3 กำรชวยเหลือ เยียวยำ และฟนฟูผูที่ไดรับผลกระทบ 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

กระบวนกำรด ำเนินงำนกำรชวยเหลือ เยียวยำและฟนฟูผทูี่ไดรับผลกระทบ 
 การด าเนินการการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ท่ีไดรับผลกระทบเปนกระบวนการท่ีมีขั้นตอน 
วิธีการ ปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมีผูบริหารสถานศึกษา ครูเปนบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และ
บุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังใน และนอกสถานศึกษา ไดแก ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา                   
มีสวนรวมในการชวยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผูท่ีไดรับผลกระทบซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้  
 1. พิจารณาความเรงดวนของเหตุท่ีเกิด  
  1.1 หากเหตุเรงดวน ฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้ 
    - เตรียมความชวยเหลือส าหรับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น เชน อุบัติเหตุในสถานศึกษา 
จัดเตรียม อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  
   - เขาสูสถานท่ีเกิดเหตุโดยเรงดวน 
   - ประสานงานหนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของท่ีเกี่ยวของ เชน โรงพยาบาล 
    - ประเมินสภาพปญหาเบ้ืองตนคัดแยกผูไดรับผลกระทบ  
  1.2 หากเหตุไมเรงดวน ไมฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้  
   - รับการสงตอจากมาตรการท่ี 2 การเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของขาว 
  2. จัดต้ังศูนยและกองทุนเพื่อด าเนินการชวยเหลือ เยียวยาและฟนฟูผูท่ีไดรับผลกระทบ  
  2.1 ต้ังศูนยประสานงานเก็บขอมูล  
   - สงตอขอมูลขาวสารเพื่อพิจารณาการแนวทางการลดความรุนแรงของสถานการณ 
  2.2 ต้ังกองทุนชวยเหลือ  
   - ประสานงานหนวยงานและองคกรกองทุนชวยเหลือ 
   2.3 ต้ังศูนยเยียวยา ฟนฟู สรางขวัญก าลังใจ  
   - ใหความชวยเหลือเยียวยา ฟนฟู สรางขวัญก าลังใจ  
 3. รับขอมูลจากศูนยและกองทุนเพื่อพิจารณาการรายงานเหตุ  
 4. สงตอมาตรการท่ี 4 การรายงานเหต ุ 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

มำตรกำรที่ 4 กำรรำยงำนเหตุ 
1. รายงานระหว่างการประสบเหตุ  
 1) กรณีฉุกเฉิน  
 2) กรณีไมฉุกเฉิน  
แนวทำงด ำเนินงำน  
 1) กรณีฉุกเฉิน (ประสบเหตุซึ่งหนาหรือกรณีเปนขาว)  
  - รายงานต้นสังกัดทราบทันที  
  - ติดตามผลจากเหตุท่ีเกิดขึ้นอย่างใกลชิดและรายงานเป็นระยะ  
 2) กรณีไมฉุกเฉิน 
   - รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
  - บันทึกข้อมูลในแบบรายงานท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2. รายงานหลังประสบเหตุ แนวทางด าเนินงาน  
 1) รายงานผลการด าเนินการ  
 2) รายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. การติดตามและประเมินผลตามมาตรการ  
 แนวทางด าเนินงาน  
 รายงานการติดตามและประเมินผลมาตรการการขับเคล่ือนการ เฝ้าระวังป้องกันเพื่อกันภัยใน 
สถานศึกษา พรอมท้ังจัดเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

มำตรกำรที่ 4 กำรรำยงำนเหตุ 
 

รำยกำร กำรด ำเนินกำร แหล่งข้อมูลสนับสนนุ ผู้รับผิดชอบ 

1. (1)  กรณีการประสบเหตุ / การ
ประสบภัยฉุกเฉินท่ีสามารถเปิดเผย
รายละเอียดโดยไม่ส่งผลเสียหายต่อ
นักเรียนผู้ประสบเหตุ  อาทิ กรณี
นักเรียนประสบอุบัติเหตุ/อุบัติภัยท่ีมี
ความรุนแรง นักเรียนติดโรคติดต่อ
ร้ายแรงซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือ หรือ
กรณีฉุกเฉินอื่นท่ีทางโรงเรียนพิจารณา
แล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลไม่สร้างความ
เสียหายต่อตัวนักเรียน  

2.  ผู้รับผิดชอบการรายงานเหตุท่ีโรงเรียนได้มอบหมาย รายงานเหตุ
ทางช่องทาง “LP Report”  ซึ่งเป็นช่องทางรายงานเหตุของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง – ล าพูน เพื่อเป็น
ข้อมูลรายงานเบ้ืองต้นต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง – ล าพูน โดยทันที 

3.  
4.  

 
 
 

1. ข้อมูลการรายงาน        
2. ข้อมูลผู้รายงาน 

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง 
นางสวลี   มีมานะ  
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นางสาวสันธิยา สุธา  
นายวรกานต์ ประพัฒน์ศิร ิ
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล 

(2)  กรณีการประสบเหตุ / การประสบ
ภัยท่ีการเปิดเผยรายละเอียดส่งผล
เสียหายต่อนักเรียนผู้ประสบเหตุ  อาทิ 
กรณีนักเรียนถูกคุกคามทางเพศ หรือ
กรณีท่ีทางโรงเรียนพิจารณาแล้วว่าการ
เปิดเผยข้อมูลสร้างความเสียหายต่อตัว
นักเรียน  

ผู้รับผิดชอบรายงานทางช่องทางสายด่วนหมายเลข สำยด่วน 054 
010 797  ซึ่งเป็นหมายเลขท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ก าหนดผู้รับเรื่องโดยเฉพาะ 
 

1. ข้อมูลการรายงาน        
2. ข้อมูลผู้รายงาน 

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปยีง 
นางสวลี   มีมานะ  
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นางสาวสันธิยา สุธา  
นายวรกานต์ ประพัฒน์ศิร ิ
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมา 
และครูท่ีปรึกษา 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

รำยกำร กำรด ำเนนิกำร แหล่งข้อมูลสนบัสนุน ผู้รบัผิดชอบ 

4.1.2 รำยงำนหลังประสบเหต ุ
 
 

ผู้รับผิดชอบรายงานวิธีการช่วยเหลือ และผลการช่วยเหลือนักเรียนผู้
ประสบเหตุต่อผู้รับผิดชอบระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
ช่องทางท่ีได้รับการประสานจากเจ้าหน้าท่ีระดับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามแต่กรณี 

1. ข้อมูลการรายงาน        
2. ข้อมูลผู้รายงาน 

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง 
นางสวลี  มีมานะ  
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นางสาวสันธิยา สุธา  
นายวรกานต์ ประพัฒน์ศิริ 
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมา 

4.2 กรณีไม่ฉุกเฉิน 
อาทิ อุบัติเหตุ/อุบัติภัย ท่ีไม่รุนแรง การ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ร้ายแรง หรือการ
ประสบเหตุท่ีทางโรงเรียนพิจารณาแล้ว
พบว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของ
นักเรียนผู้ประสบเหตุอย่างรุนแรง 

โรงเรียนด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบเหตุตามแนวปฏิบัติของ
โรงเรียน (ตามมาตรการที่ 3) ได้โดยมิต้องรายงานเหตุไปยังส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา เว้นแต่กรณีน้ันได้เพิ่มความรุนแรงจนส่งผลกระทบสวสัดิ
ภาพของนักเรียนอย่างรุนแรง ซึ่งให้ถือเป็นกรณีฉุกเฉินและให้รายงาน
เหตุตามแนวทางการรายงานกรณีฉุกเฉิน 

 
- 

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง 
นางสวลี   มีมานะ  
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นางสาวสันธิยา สุธา  
นายวรกานต์ ประพัฒน์ศิริ 
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมา 

 
4.3 กำรติดตำมและประเมินผลตำม
มำตรกำร 
 
 

ผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียนในการรายงานข้อมูลการติดตามและการ
ประเมินผลการช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบเหตุ รวมถึงมาตรการรักษา
ความปลอดภัยมิให้เกิดเหตุซ้ าตามท่ีได้รับการประสานจากส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

1. ข้อมูลการรายงาน        
2. ข้อมูลผู้รายงาน 
3. แฟ้มจัดเก็บข้อมูลของ 
 สพม. ลป ลพ 

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง 
นางสวลี  มีมานะ  
นายสุวรรณ ยี่ยวน  
นางสาวประนอม ดอนแก้ว 
นายธัชพล   เจริญค า 
นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล 
นางสาวศรีวิกา กังวาฬ 
นางสาวสันธิยา สุธา  
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

มำตรกำรที่ 4 กำรรำยงำนเหตุ 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

กระบวนกำรด ำเนินงำนกำรรำยงำนเหตุ 
 การด าเนินการการรายงานเหตุเปนกระบวนการท่ีมีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมี                
ผูบริหารสถานศึกษา ครูเปนบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอก 
สถานศึกษา ไดแก ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการรายงานเหตุ ซึ่งมีกระบวนการ 
ดังตอไปนี้   
 1. พิจารณาความเรงดวนของเหตุท่ีเกิด  
  1.1 หากเหตุเรงดวน ฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้ 
   - พิจารณาการใหขอมูลขาวสาร 
    (1) เปดเผยได 
    - งดการใหขาว 
    (2) เปดเผยไมได  
   - ใหขาวดวยขอมูลเบ้ืองตนไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  
  1.2 หากเหตุไมเรงดวน ไมฉุกเฉิน มีมาตรการดังนี้  
   - รับนักเรียนจากมาตรการท่ี 3 , 4 
    - ลดความรุนแรงของสถานการณ งดการใหขาวสารตามมาตรการท่ี 2  
 2. รายงานการชวยเหลือและมาตรการความปลอดภัยเพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ าตอ สพม.ลป.ลพ 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยำงโครงกำรและแผนงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

 
มำตรกำรที่ 1 กำรเฝำระวังภัยปองกันกำรเกิดเหตุในสถำนศึกษำ 
 แผนกำรปองกันและควบคุมโรคติดตอในโรงเรียนเวียงมอกวยิทยำ 
  - การปองกันและควบคุมโรคติดตอในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา  

ผังงานการปองกันและควบคุมโรคติดตอในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

กระบวนกำรด ำเนินงำนแผนกำรปองกันและควบคุมโรคติดตอในโรงเรียนเวียงมอกวิทยำ  
 การด าเนินงานแผนการป้องกัน และควบคุมโรคติดตอในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เปนกระบวนการท่ีมี
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน และเครื่องมือ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูเปนบุคลากรหลักในการด าเนินงาน 
และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวของท้ังใน และนอกสถานศึกษา ไดแก ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
มีสวนรวมในการปองกัน และควบคุมโรคติดตอในโรงเรียน ซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้  
 1. แตงต้ังคณะกรรมการปองกัน และควบคุมโรคติดตอในโรงเรียน 
 2. น าขอมูลการปฏิบัติงานแผนการแผนการปองกันและควบคุมโรคติดตอในโรงเรียน มาวิเคราะห
บริบทและปญหา ประชุมสวนราชการท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับโรคระบาด ท้ังอ าเภอ  โรงพยาบาล สาธารณสุข
ต าบล เทศบาลต าบล ก านัล และผูใหญบาน ในการวางแผนการปองกันและควบคุมโรคระบาด  
 3. จัดท าแผนการปองกันและควบคุมโรคติดตอในโรงเรียน 
 4. สรางความตระหนักและใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอแกบุคลากรและนักเรียน โดยบุคลากรทาง 
การแพทยของหนวยราชการในพื้นท่ีบริการ  
 5. จัดชองทางการส่ือสารระหวางโรงเรียน ,ผูปกครอง ,หนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบโรคติดตอ 
โดยเปนเบอรโทรศัพทหรือสายดวนติดตอ  
 6. จัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมลูและสรุปแผนงาน และน าผลขอมูลใชในการวิเคราะหบริบทและ 
ปญหา เพื่อแกไข ปรับปรุง จัดต้ังโครงการเพื่อแกไขและปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้น ท้ังท่ีเกิดขึ้นแลว และท่ีอาจ 
เกิดขึ้นในอนาคต  
 7. รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการแกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
แผนกำรปองกันและควบคุมกำรแพรระบำด  
 1. การคัดกรองนักเรียนกอนเขาโรงเรียนดวยมาตรการท่ีเขมงวด 
   - ควบคุมทางเขา-ออก ตรวจวัดไข และคัดกรองอาการของโรคเบ้ืองตน ของนักเรียนและ 
                        บุคลากรทุกคน 
   - ทุกคนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา  
   - จัดจุดลางมือดวยสบหูรือแอลกอฮอลเจลอยางเพียงพอ 
   - จัดใหนักเรียนหรือบุคลากรท่ีเขาในโรงเรียน เวนระยะหางอยางนอย 1 เมตร 
   -  ในห้องเรียนจัดโต๊ะ เก้าอี้เว้นระยะห่าง 
 2. การจัดพื้นท่ีในโรงเรียนใหเหมาะสม 
  - อาคารเรียนมีการจัดระบบระบายอากาศในหองเรียน หองสุขา ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ และฆาเช้ือโรคอยางสม่ าเสมอ  
  - จัดจุดลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอลอยางพอเพียงทุกอาคารเรียน เชน บริเวณหนา         
หองเรียน โรงอาหาร และพื้นท่ีตางๆท่ีตองใชงานรวมกัน  
  - จัดสถานท่ีใหเหมาะสมโดยยึดแนวทางการเวนระยะหางระหวางบุคคลในทุกกิจกรรม โดย
ใหเวนระยะหางชัดเจน เชน จัดท่ีนั่งเรียน การเขาแถว และจัดท่ีนั่งรับประทานอาหาร  
  - จัดตารางเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันใหเหล่ือมเวลา เพื่อลดความแออัด  
  - จัดเตรียมหองพยาบาล ส าหรับรับรองนักเรียนท่ีปวยดวยโรคติดตอ แยกจากนักเรียนท่ีปวยปกต ิ
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

 3. สังเกตอาการผิดปกติของนักเรียน  
  3.1 หากพบอาการปวยไมหนัก เชน ไอ มีน้ ามูก แมไมมีอาการไขใหงดเขาเรียน รับประทาน
ยาและพัก ในสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว รอจนกวาอาการจะดีขึ้น  
  3.2 หากพบอาการปวยหนัก เชน หายใจไมออก หรืออาการอื่นๆท่ีไมสามารถปฐมพยาบาล
เบ้ืองตนได ติดตอเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  
  3.3 ทีมชวยเหลือนักเรียน น านักเรียนสงสถานพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด  
 4. การรายงานผล  
  - รายงานผูอ านวยการทราบเกี่ยวกับเหตุการณเบ้ืองตนเพื่อใหประเมินสถานการณ์ 
  - ทีมชวยเหลือนักเรียนประเมินอาการของนักเรียน ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนหรือสงตอสถานพยาบาล  
  - ทีมชวยเหลือนักเรียนติดตอผูปกครองนักเรียนพรอมรายงานอาการเบ้ืองตนทราบ 
   - ใหก าลังใจและชวยเหลือครอบครัวของนักเรียนกรณีนักเรียนอาการรุนแรง  
  - ทีมชวยเหลือนักเรียนรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรการปองกันและควบคุมโรคติดตอ    
ในโรงเรียน 
   – ผูอ านวยการโรงเรียนรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัดท่ีรับผิดชอบทราบ เกี่ยวกับผลการ  
ด าเนินงาน 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

ภำพมำตรกำรปองกันและควบคุมโรคติดตอภำยในโรงเรียน 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

 

 
 

37 



 

 
มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

มำตรกำรที่ 1 กำรเฝำระวังภัยปองกันกำรเกิดเหตุในสถำนศึกษำ 
 แผนการเฝาระวังภัยปองกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา  
 - การเฝาระวังภัยปองกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา (อาคารสถานท่ี) 

ผังงานการเฝาระวังภัยปองกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา (อาคารสถานท่ี) 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

กระบวนกำรด ำเนินงำนแผนกำรเฝำระวังภัยปองกันกำรเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเวียงมอกวิทยำ 
 

  การด าเนิน งานแผนการเฝาระวั งภั ยปองกันการเกิดอุบั ติ เหตุในโรงเรียน เวียงมอกวิทยา                         
เปนกระบวนการท่ีมีขั้นตอน  วิธีการปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมีผูบริหารสถานศึกษา ครูเปนบุคลากรหลัก
ในการด าเนินงาน และบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอกสถานศึกษา ไดแก ผูปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการเฝาระวังภัยปองกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา               
ซึ่งมีกระบวนการ ดังตอไปนี้  
 1. แตงต้ังคณะกรรมการปองกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา  
 2. น าขอมูลการปฏิบัติงานแผนการแผนการปองกันอุบัติเหตุในสถานศึกษามาวิเคราะหบริบทและ                
ปญหา ประชุมผู้มีสวนเกี่ยวของกะบอาคารสถานท่ีในการวางแผนการปองกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา  
 3. จัดท าแผนการปองกันปองกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา  
 4. สรางความตระหนักและใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอแกบุคลากรและนักเรียน โดยบุคลากรทาง การ
แพทยของหนวยราชการในพื้นท่ีบริการ  
 5. จัดชองทางการส่ือสารระหวางโรงเรียน ผูปกครอง หนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบโรคติดตอ          
โดยเปนเบอรโทรศัพทหรือสายดวนติดตอ  
 6. จัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและสรุปแผนงาน และน าผลขอมูลใชในการวิเคราะหบริบทและ                
ปญหา เพื่อแกไข ปรับปรุง จัดต้ังโครงการเพื่อแกไขและปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้น ท้ังท่ีเกิดขึ้นแลว และท่ีอาจ    
เกิดขึ้นในอนาคต 
  7. รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการแกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

ภำพกำรเฝำระวังภัยปองกันกำรเกดิอุบัติเหตุในโรงเรียนเวียงมอกวิทยำ 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

มำตรกำรที่ 2 กำรเผชิญเหตุ และลดควำมรุนแรงของข่ำว 

 แผนการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าวในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา  
 - การเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าวในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา  

ผังงานการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าวในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,j 
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เร่ิม 

เขำสูสถำนที่เกิดเหตุโดยเรงดวน 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมิน สถำนกำรณ
และกำรชวยเหลือ 

แจงเหตุตอผอู ำนวยกำรและหนวยงำนที่เก่ียวของ 

ใหควำมชวยเหลือเบื้องตน 

รับขอมูลขำวสำรเพื่อ พิจำรณำ
กำรแนวทำงกำร ลดควำมรุนแรง
ของ สถำนกำรณ และสรปุผล

โครงกำร 
ก ำหนดคณะกรรมกำรแถลงขำว 

สรำงควำมเขำใจ 

สงตอขั้นตอนกำรชวยเหลือเยียวยำและฟนฟ ู
ผูท้ี่ไดรับผลกระทบ (มำตรกำรที่ 3) 

พิจำรณำแนวทำงกำรใหควำมชวยเหลือ 
ตำมสถำนกำรณ์ 

ลดควำมรุนแรงของสถำนกำรณ  
งดกำรใหขำวสำร 

แถลงขำวสรำงควำมเขำใจ 

พิจำรณำ
ควำมเร่งด่วน

ฉุกเฉิน 

เหตุเร่งด่วน/
ฉุกเฉิน 

เหตุไม่เร่งด่วน/          
ไม่ฉุกเฉิน 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

กระบวนกำรด ำเนินงำน  แผนกำรเผชิญเหตุ และลดควำมรุนแรงของข่ำวในโรงเรียนเวียงมอกวิทยำ  
 
 การด าเนินงานแผนการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าวในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา                       
เปนกระบวนการท่ีมีขั้นตอน  วิธีการปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมีผูบริหารสถานศึกษา ครูเปนบุคลากรหลัก
ในการด าเนินงาน และบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอกสถานศึกษา ไดแก ผูปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าวในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา               
ซึ่งมีกระบวนการ ดังตอไปนี้  
 1. แตงต้ังคณะกรรมการแผนการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าวในสถานศึกษา  
 2. น าขอมูลการปฏิบัติงานแผนการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าวในสถานศึกษามาวิเคราะห
บริบทและปญหา ประชุมผู้มีสวนเกี่ยวของกับสถานท่ีในสถานศึกษา  
 3. จัดท าแผนการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าว ในสถานศึกษา  
 4. ใหความชวยเหลือเบ้ืองตน พรอมรับขอมูลขาวสารเพื่อพิจารณาการแนวทางการลดความรุนแรง  
 ของสถานการณจากตัง้ศูนย์ประสานงานเก็บข้อมูล  
 5. จัดชองทางการส่ือสารระหวางโรงเรียน ผูปกครอง หนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบแถลงขาวเพื่อสร
างความเขาใจดวยขอมูลท่ีตรงกัน และลดความรุนแรงของสถานการ 
  ๖. รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการแกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

ภำพกำรเผชิญเหตุและลดควำมรุนแรงของข่ำวในโรงเรียนเวียงมอกวิทยำ 
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มาตรการการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

มำตรกำรที่ 3 กำรชวยเหลือ เยียวยำ และฟนฟผููที่ไดรับผลกระทบ  
 โครงการและกิจกรรมการใหความชวยเหลือเยียวยา ฟนฟู สรางขวัญก าลังใจ  
 - การปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา  
 

ผังงำนกำรปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยำ 
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 การด าเนินการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เปนกระบวนการท่ีมี
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมีผูบริหารสถานศึกษา ครูเปนบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และ 
บุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอก สถานศึกษา ไดแก ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา        
มีสวนรวมในการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ซึ่งมีกระบวนการ ดังตอไปนี้ 
 1. กระบวนการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหครูท่ีปรึกษาดูแล เอาใจใสนักเรียนอยาง ใกลชิด 
จะท าใหมีโอกาสรับรูปญหา หรือช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที 
 2. ผูบริหารสถานศึกษาย้ าใหครูท่ีปรึกษา/ครูผูสอนประเมิน และสังเกตนักเรียนในทุกครั้งกอน                  
การสอนหรือ ท ากิจกรรม 
 3. จัดกิจกรรมทักษะชีวิตในสถานศึกษา  
 4. พัฒนาครูท่ีปรึกษาใหเปนครูแนะแนว เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 5. บันทึก/จัดเก็บขอมูล สรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการให้ขวัญก าลังใจ 
 5. รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการแกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
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รำยนำมคณะท ำงำนจัดท ำมำตรกำรควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 

 
๑. นายไชยวสันต์  ใหม่ทรายเปียง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
๒. นางสวลี  มีมานะ    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
๓. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม   ครูช านาญการพิเศษ 
๔. นางสาวบังอร  ยะฟ ู   ครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางสาวประนอม  ดอนแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ 
๖. นางสาวศรีวิกา กังวาฬ   ครูช านาญการ 
๗. นายสุวรรณ  ยี่ยวน    ครูช านาญการ 
๘. นางสุวินตา  ดีแท้    ครูช านาญการ 
๙. นางสาวลัดดาวัลย์  เตชะนา   ครู  
๑๐. นายธัชพล  เจริญค า   ครู 
๑๑. นางสาวสันธิยา สุธา    ครู 
๑๒. นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล  พนักงานราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


