
 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง 
เรื่อง นโยบายมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 

******************* 
๑.  นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนสันทรายหลวง 
 นยีรเกัน คือ หยวใจของีาเจยดีาเศึีษา โเงรเกันสยนทเาัหลวง มกความตเะหนยีในความส าคยญ และ
รล็งรห็นความจ ารป็นรเ่งด่วนทก่ผู้ทก่มกส่วนรีก่ัวข้องทุีฝ่าั  จะต้องเ่วมียนหาแนวทางทก่รป็นเูปธเเมในีาเดูแล
ช่วัรหลือนยีรเกันให้ได้รเกันเู้อั่างมกความสุข รป็นไปตามหลยีสูตเ มกทยีษะชกวิตทก่จะดูแลตนรองให้ปลอดภยั
ท่ามีลางสภาพแวดล้อมทางสยงคม อุบยติรหตุ และอุบยติภยัทก่จะี่อให้รีิดความรสกัหาัแี่นยีรเกัน ดยงนย้นโเงรเกัน
สยนทเาัหลวง ซึ่งมกภาเีิจและความเยบผิดชอบในีาเจยดีาเศึีษา ต้องด ารนินีาเอั่างทย่วถึง มกคุณภาพ ดยงนก้ 
 (๑) ความปลอดภยัในสถานศึีษาถือรป็นหน้าทก่เยบผิดชอบในีาเอัู่เ่วมียนของนยีรเกันทุีคน  
 (๒) สถานศึีษาให้ีาเสนยบสนุนให้มกีาเพยฒนาสถานทก่และสภาพแวดล้อมให้มกความปลอดภยั  
 (๓) สถานศึีษาสนยบสนุนส่งรสเิมให้มกีาเจยดีิจีเเมด้านความปลอดภยัอั่างต่อรนื่อง 
 (๔) นยีรเกันทุีคนมกความตเะหนยีถึงความปลอดภยัในตนรองและรพ่ือนนยีรเกันทุีคน  เวมทย้งมก    
ส่วนเ่วมในีาเดูแล ตเวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานศึีษาให้มกความปลอดภยั 
 (๕) สถานศึีษาจยดให้มกีาเติดตามและปเะรมินผลีาเปฏิบยติงานอั่างต่อรนื่อง  
 (๖) บเิหาเจยดีาเโคเงีาเส่งรสเิมสุขภาพอั่างรป็นเะบบ 
 (๗) จยดีิจีเเมส่งรสเิมีาเบเิโภคอาหาเทก่ถูีสุขลยีษณะทก่ปลอดภยัจาีสาเพิษ 
 (๘) ส่งรสเิมให้นยีรเกัน บุคลาีเ และปเะชาชนได้ออี  ีาลยงีาั โดัโเงรเกันรป็นศูนั์ีลาง 
 (๙) ส่งรสเิมีาเจยดีาเรเกันีาเสอนด้านสุขภาพแี่นยีรเกันทุีเะดยบชย้น  
 (๑๐) จยดีิจีเเมรพ่ือพยฒนาพฤติีเเมสุขภาพตามสุขบยญญยติแห่งชาติ 
  
 เปงาประสงคเ 
 (๑) รพ่ือให้มกเูปแบบแนวทางีาเเยีษาความปลอดภยัของโเงรเกันด้านอุบยติรหตุ  ด้านอุบยติภยั และด้าน
ปัญหาทางสยงคมโดัอาศยัแนวคิดรชิงสเ้างสเเค์ภาัใต้หลยีีาเีเะจาัอ านาจ  ีาเมกส่วนเ่วม และัึด 
ปเะโัชน์สูงสุดของนยีรเกันรป็นส าคยญ 
 (๒) รพ่ือสเ้างความรข้มแข็งเะบบีาเเยีษาความปลอดภยัของโเงรเกัน ให้มกความพเ้อมสามาเถ ป้องียน 
และแี้ไขสถานีาเณ์ปัญหาของนยีรเกัน ทย้งด้านอุบยติรหตุ อุบยติภยั และปัญหาทางสยงคมทก่จะรีิดขึ้นียบนยีรเกัน
อั่างมกปเะสิทธิภาพ 
 (๓) รพ่ือให้นยีรเกันทุีคนได้เยบีาเปีปอง และคุ้มคเองความปลอดภยั ทย้งด้านเ่างีาั และจิตใจโดั
นยีรเกันจะได้เยบีาเดูแลอั่างใีล้ชิด และสามาเถอัู่ในสยงคมได้อั่างปลอดภยัและมกความสุข 
 (๔) รพ่ือสเ้างความตเะหนยีในีาเเยีษาความปลอดภยัของโเงรเกัน โดัีาเให้ความเู้ ความรข้าใจแี่  
ผู้ทก่เยบผิดชอบ และผู้ทก่มกส่วนรีก่ัวข้องียบีาเเยีษาความปลอดภยัในโเงรเกัน 
 
 
 



 

 

  
 เปงาหมาย 
 (๑) นยีรเกันทุีคนในโเงรเกันได้เยบีาเคุ้มคเองดูแลความปลอดภยั 
 (๒) ผู้บเิหาเสถานศึีษา ข้าเาชีาเคเูและบุคลาีเทางีาเศึีษา ผู้ปีคเองนยีรเกันมกแนวทางในีาเ
ป้องียนและเยีษาความปลอดภยันยีรเกัน 
 (๓)  รคเือข่าัหน่วังานภาคเยฐและรอีชน มกส่วนเ่วมในีาเดูแลความปลอดภยัให้แี่นยีรเกัน 
 
 ยรทสาาสทรเ 
 (๑) โเงรเกันจยดเะบบีาเเยีษาความปลอดภยัของนยีรเกัน โดัีาเมกส่วนเ่วมของ คเ ูผู้ปีคเอง และ 
รคเือข่าัทย้งภาคเยฐและรอีชนอั่างมกปเะสิทธิภาพ 
 (๒) ี าหนดมาตเีาเเยีษาความปลอดภยัของนยีรเกัน  
 (๓) มกีาเี า ยีบ ติดตาม ปเะรมินผลและเาังาน 
 
๒.  การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบานท่าเรือ 
 แนวทางีาเวางแผนีาเเยีษาความปลอดภยัให้แี่นยีรเกัน รน้นีาเมกส่วนเ่วมเะหว่างนยีรเกัน คเู 
ผู้ปีคเอง ชุมชน และรคเือข่าั โดัเ่วมียนวางแผนป้องียน แี้ไข ควบคุม  ี าียบ ติดตาม ปเะรมินผลและ 
เาังาน จึงจ ารป็นต้องมกมาตเีาเและีิจีเเมรพ่ือให้เยบปเะโัชน์สูงสุดตามรจตนาเมณ์ของพเะเาชบยญญยติ 
ีาเศึีษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และทก่แี้ไขรพ่ิมรติม (ฉบยบทก่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพเะเาชบยญญยติคุ้มคเองรด็ี 
พ.ศ.๒๕๔๖ พเ้อมทย้งนโับาัของส านยีงานคณะีเเมีาเีาเศึีษาขย้นพ้ืนฐาน ดยงนก้ 
 

ขั้นทอน ภารกิจ 

๑. ศึีษาสภาพทย่วไป ศึีษาสภาพทย่วไปของโเงรเกัน ชุมชน ความรข้มแข็งของรคเือข่าัรพ่ือ
วิรคเาะห์ความรสก่ังจาีีาเรีิดอุบยติรหตุ อุบยติภยั และภยัจาี
สภาพแวดล้อม 

๒. ี าหนดมาตเีาเหลยี ี าหนดมาตเีาเหลยีรพ่ือป้อง ยีน และ/หเือแี้ไข 

๓. ี าหนดมาตเีาเรสเิม ี าหนดมาตเีาเรสเิมให้รหมาะสมียบความรชื่อ วยฒนธเเมและ
ปเะรพณกของ ท้องถิ่น และสภาพความรสก่ังของท้องถิ่น 

๔. ี าหนดีิจีเเม ี าหนดีิจีเเมสนยบสนุนมาตเีาเหลยีและมาตเีาเรสเิม 

๕. ี าหนดรวลาแลผู้เยบผิดชอบ ี าหนดรวลาและผู้เยบผิดชอบอั่างชยดรจน และสามาเถปฏิบยติได้ 



 

 

 
๓.  มาทรการปงองกันและแก้ไขอรบัทิเหทร อรบัทิภัย และปัญหาทางสังคม 
 

สาเหทร มาทรการปงองกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการปงองกันและแก้ไขอรบัทิเหทร 
๑. อุบยติรหตุจาี 
อาคาเรเกัน อาคาเ
ปเะีอบ 

๑. ตเวจสอบโคเงสเ้างและส่วนปเะีอบอาคาเอั่าง
สม่ ารสมอ  
๒. แต่งตย้งบุคลาีเในีาเดูแลเยีษาอาคาเสถานทก่  
๓. สเ้างความตเะหนยีและให้ความเู้ีาเเยีษาความ
ปลอดภยั แี่นยีรเกัน  
๔. จยดท าป้าัข้อควเเะวยงด้านความปลอดภยัในจุดอยนตเาั  
๕. ซ่อมแซมส่วนปเะีอบอาคาเให้อัู่ในสภาพทก่ปลอดภยั  
๖. จยดให้มกแผนีาเป้องียนและีาเรคลื่อนั้าัีเณกรีิดรหตุ
ฉุีรฉิน 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู บุคลาีเทก่เยบผิดชอบ  
๓. นยีีาเภาเโเง  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน 

๒. อุบยติรหตุจาี
บเิรวณสถานศึีษา 

๑. แต่งตย้งคเูรวเปเะจ าวยนคอัควบคุม ี าียบ ติดตาม ดูแล
ีาเเยีษาความปลอดภยัตลอดทย้งวยน  
๒. จยดให้มกผู้เยบผิดชอบปฐมพัาบาลรบื้องต้น และน าส่ง 
สถานพัาบาล  
๓. หลกีรลก่ังีาเจยดีิจีเเมทก่รีก่ัวข้องียบีาเปีนต้นไม้  
๔. จยดให้มกรจ้าหน้าทก่ตยดแต่งีิ่งไม้ให้อัู่ในสภาพทก่ปลอดภยั
รสมอ  
๕. จยดให้มกป้าัค ารตือนรพ่ือหลกีรลก่ังีาเรีิดอุบยติรหตุ  
๖. จยดให้มกความเู้และแนวทางปฏิบยติแี่นยีรเกันในีเณกทก่พบ
วยตถุสิ่งแปลีปลอม ซึ่งอาจรป็นวยตถุเะรบิดหเือวยตถุอยนตเาั  
๗. ติดตย้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
๘. จยดให้มกเะบบีาเขออนุญาตออีนอีสถานศึีษา  
๙. จยดให้มกีาเบ าเุงดูแลเยีษาความสะอาดโดัเอบสม่ ารสมอ  
๑๐. จยดให้มกถยงขัะแัีปเะรภทรพ่ือสะดวีในีาเจยดรี็บ 
และท าลาั  
๑๑. หลกีรลก่ังีาเจยดซื้ออุปีเณ์ีกฬาหเือรคเื่องรล่นทก่อาจ
ี่อให้รีิดอยนตเาัได้ง่าั 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเูรวเปเะจ าวยน  
๓. คเูอนามยัโเงรเกัน  
๔. นยีีาเภาเโเง  
๕. รจ้าหน้าทก่สาธาเณสุข  
เพ.สต.บ้านท่อ  
๖. นยีรเกัน  
๗. ผู้ปีคเอง 

๓. อุบยติรหตุจาี 
สภาพแวดล้อม 
ของสถานศึีษา 

๑. มกีาเส าเวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะใน 
สถานศึีษาและชุมชนรพ่ือหาแนวทางแี้ไข  
๒. แต่งตย้งคณะีเเมีาเ โดัใช้ชุมชนและองค์ีเปีคเอง 
ส่วนท้องถิ่นมกส่วนเ่วมในีาเหาแนวทางป้องียนและแี้ไข  
๓. ปเะสานงานียบหน่วังานอ่ืน 
๔. จยดีิจีเเมสเ้างจิตส านึีและความตเะหนยีต่อปัญหา 
สิ่งแวดล้อมให้ียบนยีรเกัน บุคลาีเในสถานศึีษาและชุมชน 

๑. ผู้บเิหาสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. นยีรเกัน  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

สาเหทร มาทรการปงองกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
๔. อุบยติรหตุจาี 
รคเื่องมือ รคเื่องใช้ 
และอุปีเณต์่างๆ  

๑. ตเวจสอบรคเื่องมือ รคเื่องใช้ และอุปีเณ์ต่างๆ ี่อนใช้
ทุีคเย้ง  
๒. ห้ามใช้รคเื่องมือ รคเื่องใช้ และอุปีเณ์ต่างๆ ทก่ช าเุด  
๓. แนะน า สาธิต และควบคุมีาเใช้อั่างถูีวิธกตามปเะรภท
ของอุปีเณ์  
๔. จยดรี็บรคเื่องมือ รคเื่องใช้ อุปีเณ์ในทก่รี็บทุีคเย้งอั่าง
รป็นเะรบกับปลอดภยั  
๕. ี า ยีบ ดูแลนยีรเกันในีาเใช้รคเื่องมือ รคเื่องใช้ อุปีเณ์
ให้ถูีต้องรหมาะียบปเะรภทีิจีเเม 

๑. ผู้บเิหาสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. นยีีาเภาเโเง  
๔. นยีรเกัน  
๕. ผู้ปีคเอง  
๖. ชุมชน 

๕. อุบยติรหตุจาีีาเ 
รดินทาง ไป-ีลยบ 
เะหว่างบ้าน และ 
สถานศึีษา 

๑. สถานศึีษา ผู้ปีคเอง และชุมชน เ่วมมือียนี าหนด 
มาตเีาเ เยบ-ส่ง นยีรเกันตอนรช้าและรลิีรเกัน  
๒. ี า ยีบ ดูแลนยีรเกันทก่ใช้จยีเัานให้ชิดทางซ้าัและรป็น 
แถว  
๓. จยดคเูรวเปเะจ าวยนตเวจรช็คนยีรเกันทก่มกผู้ปีคเองมาเยบ  
๔. แนะน าีาเรดินแถวีลยบบ้านและให้พก่ดูแลน้อง  
๕. ท าีิจีเเมร กี่ัวียบีาเฝึีปฏิบยติตามีฎจเาจเ  
๖. จยดคเู 

๑. ผู้บเิหาสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. นยีีาเภาเโเง  
๔. นยีรเกัน  
๕. ผู้ปีคเอง  
๖. ชุมชน 

๖. อุบยติรหตุจาีีาเ
พานยีรเกันไปศึีษา
นอีสถานศึีษา  

๑. ศึีษาและปฏิบยติตามเะรบกับีเะทเวงศึีษาธิีาเว่าด้วั
ีาเพานยีรเกันไปศึีษานอีสถานศึีษาโดัรคเ่งคเยด  
๒. รตเกัมีาเและวางแผนีาเด ารนินีาเอั่างชยดรจน  
๓. จยดท าปเะวยตินยีรเกันทก่เ่วมรดินทาง  
๔. จยดคเูคอัควบคุม ดูแลให้อัู่ในเะรบกับวินยั  
๕. จยดให้มกป้าัชื่อแสดงเาัละรอกัดนยีรเกัน  
๖. จยดให้มกรวชภยณฑ์ทก่จ ารป็นในีาเปฐมพัาบาลรบื้องต้น  
๗. ควบคุมดูแลีาเซื้ออาหาเเยบปเะทาน  
๘. หาีมกีาเใช้พาหนะเถันต์ต้องแต่งตย้งรจ้าหน้าทก่ตเวจ 
สภาพเถันต์และตเวจปเะวยติคนขยบรพ่ือความปลอดภยั 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. ผู้เยบผิดชอบนยีรเกันไป
ศึีษางานนอีสถานทก่  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน  
๖. นยีรเกัน 

๗. อุบยติรหตุจาีีาเ
น านยีรเกันเ่วม
ีิจีเเมส าคยญ 

๑. หลกีรลก่ังีิจีเเมทก่มกความรสก่ังต่อีาเรีิดอยนตเาั  
๒. จยดเะบบดูแลความปลอดภยัอั่างใีล้ชิด  
๓. ให้ความเู้นยีรเกันในีาเเ่วมีิจีเเมอั่างปลอดภยัทุี
คเย้ง  
๔. จยดคเูคอัควบคุม ดูแลให้อัู่ในเะรบกับวินยัทุีคเย้ง 
๕. ตเวจดูความรหมาะสมของสถานทก่ทก่ปลอดภยั 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. นยีีาเภาเโเง  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน 
๖. รจ้าหน้าทก่ต าเวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สาเหทร มาทรการปงองกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
 ๖. ปเะสานงานรจ้าหน้าด้านีาเเยีษาความปลอดภยัท้อง

ถนน 
๗. จยดรตเกัมหน่วัปฐมพัาบาลรบื้องต้นทุีคเย้ง  
๘. หาีมกีาเใช้พาหนะเถันต์ต้องแต่งตย้งรจ้าหน้าทก่ตเวจ 
สภาพเถันต์ และตเวจปเะวยติคนขยบรพ่ือความปลอดภยั 

๗. นยีรเกัน 

ด้านการปงองกันและแก้ไขอรบัทิภัย 

๑. อยคคกภยั  ๑. แต่งตย้งีเเมีาเเยบผิดชอบตเวจสอบอุปีเณ์อั่าง 
สม่ ารสมอ  
๒. ให้ความเู้นยีรเกันรีก่ัวียบีาเดยบไฟ หนกไฟ  
๓. จยดให้มกรจ้าหน้าทก่อัู่รวเเยีษาสถานทก่เาชีาเอั่าง 
รคเ่งคเยด  
๔. วางแผนเยบสถานีาเณ์ไว้ล่วงหน้า  
๕. จยดแหล่งข้อมูลทก่สามาเถติดต่อขอความช่วัรหลือไว้ 
ล่วงหน้า  
๖. ขจยดสิ่งเีเุงเยงในบเิรวณสถานศึีษา อาคาเและห้อง 
ต่างๆ  
๗. เาังานต้นสยงียดทยนทก 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. นยีีาเภาเโเง  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน  
๖. รจ้าหน้าทก่ต าเวจ  
๗. นยีรเกัน 

๒. วาตภยั ๑. ให้ความเู้ในีาเปฏิบยติตนแี่นยีรเกันให้พ้นจาีอยนตเาั 
๒. จยดให้มกีาเอัู่รวเเยีษาสถานทก่เาชีาเ  
๓. ตเวจสอบสภาพอาคาเต่างๆ อั่างสม่ ารสมอ  
๔. ตยดแต่งีิ่งไม้ทก่อัู่ใีล้อาคาเ  
๕. ติดตามข่าวพัาีเณ์อาีาศสม่ ารสมอ  
๖. จยดให้มกรวชภยณฑ์ทก่จ ารป็นในีาเปฐมพัาบาลรบื้องต้น  
๗. จยดให้มกรคเือข่าัองค์ีเภาคเยฐรอีชนรพ่ือสามาเถติดต่อ
ขอความช่วัรหลือทยนทก 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. นยีีาเภาเโเง  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน  
๖. นยีรเกัน 

๓. อุทีภยั ๑. ให้ความเู้ในีาเปฏิบยติตนแี่นยีรเกันให้พ้นจาีอยนตเาั 
๒. จยดให้มกีาเอัู่รวเเยีษาสถานทก่เาชีาเ  
๓. ตเวจสอบสภาพอาคาเต่างๆ อั่างสม่ ารสมอ  
๔. ติดตามข่าวพัาีเณ์อาีาศสม่ ารสมอ  
๕. จยดให้มกรวชภยณฑ์ทก่จ ารป็นในีาเปฐมพัาบาลรบื้องต้น  
๖. จยดให้มกรคเือข่าัองค์ีเภาคเยฐรอีชนรพ่ือสามาเถติดต่อ
ขอความช่วัรหลือทยนทก 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. นยีีาเภาเโเง  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน  
๖. นยีรเกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สาเหทร มาทรการปงองกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
๔. ธเณกพิบยติภยั ๑. ให้ความเู้ในีาเปฏิบยติตนแี่นยีรเกันให้พ้นจาีอยนตเาั 

๒. จยดให้มกีาเอัู่รวเเยีษาสถานทก่เาชีาเ  
๓. ตเวจสอบสภาพอาคาเต่างๆ อั่างสม่ ารสมอ  
๔. ตยดแต่งีิ่งไม้ทก่อัู่ใีล้อาคาเ  
๕. ติดตามข่าวพัาีเณ์อาีาศสม่ ารสมอ  
๖. จยดให้มกรวชภยณฑ์ทก่จ ารป็นในีาเปฐมพัาบาลรบื้องต้น  
๗. จยดให้มกรคเือข่าัองค์ีเภาคเยฐรอีชนรพ่ือสามาเถติดต่อ
ขอความช่วัรหลือทยนทก 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. นยีีาเภาเโเง  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน  
๖. นยีรเกัน 

๕. ด้านสยตว์มกพิษ ๑. จยดสภาพแวดล้อมให้สะอาดเ่มเื่น ตยดแต่งี่ิงไม้ ี าจยด 
แหล่งทก่อัู่อาศยัของสยตว์มกพิษรพ่ือให้มกความปลอดภยัแี่ 
นยีรเกัน  
๒. ให้ความเู้แี่คเู บุคลาีเ และนยีรเกันรีก่ัวียบสยตว์มกพิษ
ตลอดจนวิธกีาเป้องียนและปฐมพัาบาลรบื้องต้นีเณกได้เยบ
พิษ  
๓. จยดท าป้าัรตือนภยัจาีสยตว์มกพิษในบเิรวณทก่รป็นจุดรสก่ัง
รช่น บเิรวณเย้วสถานศึีษา ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมยีจะรป็นทก่อัู่
อาศยัของสยตว์มกพิษรบื้องต้น  
๔. ปเะสานความเ่วมมือียบหน่วังานทก่รีก่ัวข้องในีาเ 
ี าจยดแหล่งรพาะพยนธุ์สยตว์ รช่น ี าจยดแหล่งรพาะพยนธุ์ัุง  
๕. จยดรตเกัมอุปีเณ์และรวชภยณฑ์ในีาเปฐมพัาบาล ีเณก
ทก่ได้เยบพิษจาีสยตว์มกพิษ  
๖. จยดท าแผนฉุีรฉินและีาเฝึีซ้อม โดัความเ่วมมือียบ
หน่วังานทก่รีก่ัวข้อง 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. นยีีาเภาเโเง  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน 
๖. รจ้าหน้าทก่ต าเวจ  
๗. นยีรเกัน 

ภัยบรคคล ด้านการด าเนินชีวิท 
๑. สาเรสพติด ๑. จยดีิจีเเมรสเิมทยีษะชกวิต รพื่อสเ้างความตเะหนยี และ

ให้นยีรเกันรห็นคุณค่าแห่งตน 
๒. จยดท าเะบบรคเือข่าัเะหว่างผู้ปีคเอง ชุมชน 
สถานศึีษา รพ่ือีาเสื่อสาเและสานสยมพยนธ์ เ่วมมือ ป้องียน
แี้ไขปัญหารีก่ัวียบพฤติีเเมนยีรเกัน  
๓. จยดีิจีเเมทก่ให้นยีรเกันแสดงออีตามความสามาเถทก่
ถูีต้อง รช่น ศิลปะ ดนตเก ีกฬา รป็นต้น เ่วมแเงพิทยีษ์  
๔. จยดีลุ่มรฝ้าเะวยงโดัอาศยัรคเือข่าัทย้งภาัในและ 
ภาันอีสถานศึีษา  

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. นยีีาเภาเโเง  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน 
๖. รจ้าหน้าทก่ต าเวจ  
๗. นยีรเกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สาเหทร มาทรการปงองกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
 ๕. จยดีาเอบเมรสเิมสเ้างคุณธเเม จเิัธเเมให้แี่นยีรเกัน 

๖. ให้ความเู้แี่นยีรเกันในีาเรลือีชมสื่อในด้านต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม  

๗. จยดบเเัาีาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึีษาให้สะอาด เ่มเื่น 
สวังาม รอ้ือต่อีาเจยดีาเรเกันเู้  
๘. ใช้มาตเีาเเะบบีาเดูแลช่วัรหลือนยีรเกันอั่าง ต่อรนื่อง
และสม่ ารสมอ  
๙. แต่งตย้งผู้เยบผิดชอบแี้ไขปัญหาัารสพติดใน สถานศึีษา  
๑๐. คยดีเองและตเวจสุขภาพนยีรเกันรป็นปเะจ า 

 

๒. ีลย่นแีล้งเยงแี
ียน 

๑. แต่งตย้งคณะีเเมีาเรฝ้าเะวยงป้องปเามนยีรเกันทก่มก 
พฤติีเเมทก่ไม่พึงปเะสงค์และสถานทก่จุดรสก่ัง  
๒. จยดบเิีาเให้ค าปเึีษาแี่นยีรเกัน  
๓. ใช้เะบบดูแลช่วัรหลือนยีรเกันอั่างจเิงจยงและ ต่อรนื่อง  
๔. คเูทก่ปเึีษาสอดส่องดูแลใีล้ชิดและเาังานตามล าดยบขย้น  
๕. จยดีิจีเเมผูีสยมพยนธ์ สเ้างีาเเยบเู้และความรข้าใจ ีาเ
อัู่เ่วม ยีนในสยงคม สมาธิสเ้างปัญญาโคเงงาน คุณธเเม  
จิตตปัญญา  
๖. ปเะสานงาน คเู ผู้ปีคเองรพ่ือให้ีาเดูแลช่วัรหลือ 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. รจ้าหน้าทก่ต าเวจ  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน 

๓. สื่อลามีอนาจาเ ๑. ควบคุมดูแลีาเน าข้อมูลข่าวสาเและสื่อบยนรทิงต่าง ๆ ทก่
รีก่ัวข้องียบรเื่องรพศ ไม่ให้รข้ามารผัแพเในสถานศึีษา  
๒. จยดท าหลยีสูตเบูเณาีาเีาเสอนในรเื่องรพศศึีษา 
ศกลธเเม คุณธเเม จเิัธเเมทก่ดก และรหมาะสมในทางสยงคม
ให้ียบนยีรเกัน  
๓. จยดีิจีเเมและรสเิมสเ้างค่านิัม ปลูีฝังคุณธเเม 
จเิัธเเมทก่ดกงามให้ียบนยีรเกันรพื่อีาเปเยบรปลก่ัน พฤติีเเม
ทก่ไม่รหมาะสม  
๔. ปเะสานความเ่วมมือียบรจ้าหน้าทก่และผู้ทก่รีก่ัวข้องใน ีาเ
ตเวจตเา ควบคุมดูแลตามแหล่งจ าหน่าัและรผัแพเ่  
๕. ด ารนินีาเตเวจค้นัึดสิ่งของและลงโทษ หาีพบ นยีรเกัน
น าสื่อลามีอนาจาเรข้ามาสถานศึีษา ติดต่อ ปเะสานงาน
ผู้ปีคเอง รพ่ือหาแนวทางแี้ไขปเยบรปลก่ัน พฤติีเเม  
๖. มอบคเูปเะจ าชย้น ติดตามและรฝ้าเะวยง ภาัหลยง 
ด ารนินีาเแี้ไขแล้ว รพื่อรป็นีาเแี้ไขปัญหาในเะัะต่อไป  
มิให้รีิดขึ้น 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. รจ้าหน้าทก่ต าเวจ  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

สาเหทร มาทรการปงองกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
๔. อบาัมุข ๑. ี าหนดให้สถานศึีษาโเงรเกันรป็นรขตปลอดอบาัมุขทุี

ปเะรภท  
๒. จยดีิจีเเมรสเิมสเ้างความเู้และความตเะหนยีโทษภยั
และปัญหาอบาัมุข ทก่มกผลีเะทบต่อีาเรเกันและความ
รป็นอัู่ของนยีรเกัน  
๓. มอบหมาัคเูทก่ปเึีษา ติดตามสอดส่องดูแลพฤติีเเมของ
นยีรเกัน ในีลุ่มทก่มกปัญหาและีลุ่มรสก่ังต้องเกบด ารนินีาเ
ปเยบรปลก่ันพฤติีเเมในรบื้องต้น  
๔. ส าเวจแหล่งอบาัมุขหเือแหล่งมย่วสุม โดัจยดท ารป็นข้อมูล
แผนทก่ตย้ง รพื่อีาเปเะสานียบคเูผู้เยบผิดชอบ ผู้ปีคเองและ
รจ้าหน้าทก่ต าเวจ  
๕. ส าเวจแหล่งอบาัมุขหเือแหล่งมย่วสุม โดัจยดท ารป็นข้อมูล
แผนทก่ตย้ง รพื่อีาเปเะสานียบคเูผู้เยบผิดชอบ ผู้ปีคเองและ
รจ้าหน้าทก่ต าเวจ  
๖. ขอความเ่วมมือจาีผู้ปีคเองช่วัีวดขยนดูแลบุตเ หลาน
อั่างใีล้ชิด ทย้งีาเรเกัน ค่าใช้จ่าัรงิน ีาเใช้โทเศยพท์ ีาเ
ออีรทก่ัวรตเ่ หเือีาเท าีิจีเเมนอีบ้าน เวมทย้งีาเใช้สื่อ 
รทคโนโลักในคเอบคเยวไปในทางทก่ไม่รหมาะสม  
๗. จยดตย้งีลุ่มรคเือข่าัความเ่วมมือเะหว่างโเงรเกัน 
ผู้ปีคเอง ชุมชนในีาเให้ข้อมูลข่าวสาเและติดตาม สอดส่อง
ดูแลป้องียนไม่ให้นยีรเกันไปมย่วสุมในแหล่งอบาัมุขต่าง ๆ  
๘. จยดท าทะรบกันข้อมูลนยีรเกันทก่อัู่ในีลุ่มรสก่ัง  
๙. รชิญผู้ปีคเองปเะชุมรพ่ือหาแนวทางแี้ไขปัญหาและให้
ความ ช่วัรหลืออั่างจเิงจยงเ่วม ยีน  
๑๐. จยดรจ้าหน้าทก่ผู้เยบผิดชอบในีาเออีตเวจตเาตามแหล่ง
อบาัมุขต่าง ๆ โดัีาเปเะสานความเ่วมมือียบรจ้าหน้าทก่ 
และหน่วังาน ทก่เยบผิดชอบหเือเะหว่างสถานศึีษาด้วัียน 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. รจ้าหน้าทก่ต าเวจ  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน 

๕. อินรทอเ์รน็ตและ 
รีม 

๑. ให้ความเู้นยีรเกันในีาเรลือีบเิโภคข้อมูลข่าวสาเภยัจาี
สื่ออินรทอเ์รน็ต  
๒. จยดีิจีเเมรสเิมสเ้างความสนใจหเือสเ้างแเงจูงใจในีาเ
ใช้คอมพิวรตอเ์ อินรทอเ์รน็ตอั่างสเ้างสเเค์  
๓. ปเะสานความเ่วมมือ ผู้ปีคเอง รคเือข่าัผู้ปีคเอง 
รจ้าหน้าทก่ทก่ร กี่ัวข้องในีาเป้อง ยีน ีวดขยนดูแลตามแหล่ง
สถานบยนรทิง เ้านอินรทอเ์รน็ต เ้านรีม รป็นต้น 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. รจ้าหน้าทก่ต าเวจ  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

สาเหทร มาทรการปงองกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
 ๔. คเูฝ่าัีิจีาเนยีรเกันและคเูทก่ปเึีษา  ีาียบติดตามีาเมา

รเกัน ของนยีรเกันและปเะสานียบผู้ปีคเองในีาเรดินทาง
ไป-ีลยบ เะหว่างบ้านและโเงรเกัน  
๕. จยดให้บเิีาเอินรทอเ์รน็ตียบนยีรเกันในช่วงรวลาทก่
รหมาะสมตามบเิบทของโเงรเกัน และให้คเูควบคุมดูแลอั่าง
ใีล้ชิด  
๖. ด ารนินีาเน าีลุ่มนยีรเกันทก่มกพฤติีเเมรสก่ังมาอบเมให้
ความเู้ในรเื่องีาเใช้อินรทอเ์รน็ต  
๗. จยดอาสาสมยคเนยีรเกันคอัตเวจสอบีาเใช้ อินรตอเ์รน็ต/
รว็บไซต์ต่างๆ  
๘. ปเะสานียบรจ้าหน้าทก่ต าเวจหเือหน่วังานทก่เยบผิดชอบ
รพ่ือติดตาม ตเวจสอบเ้านอินรทอเ์รน็ตเ้านรีมทก่ให้บเิีาเ
นยีรเกันช่วงรวลารเกัน 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. รจ้าหน้าทก่ต าเวจ  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน 

๖. พฤติีเเมชู้สาว ๑. จยดท าหลยีสูตเบูเณาีาเีาเสอนในรเื่องรพศศึีษา 
ศกลธเเม คุณธเเม จเิัธเเมทก่ดก และรหมาะสมในทาง สยงคม
ให้ียบนยีรเกัน  
๒. จยดีิจีเเมและรสเิมสเ้างค่านิัม ปลูีฝังคุณธเเม 
จเิัธเเมทก่ดกงามให้ียบนยีรเกันรพื่อีาเปเยบรปลก่ันพฤติีเเม
ทก่ไม่รหมาะสม  
๓. มอบคเูทก่ปเึีษา ติดตามและรฝ้าเะวยงภาัหลยง ด ารนินีาเ
แี้ไขแล้ว รพื่อรป็นีาเแี้ไขปัญหาในเะัะต่อไปมิให้รีิดขึ้น 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. รจ้าหน้าทก่ต าเวจ  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน 

๗. ีาเล่วงละรมิด
ทางเ่างีาัและ
จิตใจ  
๘. ีาเท าเ้าั
เ่างีาัและฆ่าตยว
ตาั 
๙. ีาเถูีล่อลวง
และีาเลยีพา 

๑. แต่งตย้งคณะีเเมีาเรฝ้าเะวยงป้องปเามนยีรเกันทก่มก 
พฤติีเเมทก่ไม่พึงปเะสงค์และสถานทก่จุดรสก่ัง โดัรฉพาะ
ห้องรเกัน ห้องน้ า  
๒. ให้ความเู้แี่คเู นยีรเกัน ผู้ปีคเอง และชุมชน  
๓. จยดบเิีาเให้ค าปเึีษาแี่นยีรเกัน  
๔. ใช้เะบบดูแลช่วัรหลือนยีรเกันอั่างจเิงจยงและต่อรนื่อง  
๕. ให้มกผู้เยบผิดชอบเาังานตามล าดยบขย้น  
๖. น านยีรเกันรข้าสู่ีาเช่วัรหลือ โดัมกคเูดูแลติดตามอั่าง
ใีล้ชิดและต่อรนื่อง  
๗. ปเะสานงานผู้ปีคเองรพ่ือให้ความดูแลช่วัรหลือ  
๘. ปเะสานงานหน่วังานทก่รีก่ัวข้อง รช่น บ้านพยีรด็ี และ
คเอบคเยว สถานกต าเวจ รป็นต้น 

๑. ผู้บเิหาเสถานศึีษา  
๒. คเู  
๓. รจ้าหน้าทก่ต าเวจ  
๔. ผู้ปีคเอง  
๕. ชุมชน 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.  2565 

 

 
 

    (นายประพันธ์  ทองหนัก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสันทรายหลวง 

 


