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บทที่ ๑ 

บทนำ 

S ความเป(นมา 

S วัตถุประสงค2 

S เป3าหมาย 

S ประโยชน2ท่ีคาดว<าจะได?รับ 

 

๑.๑ ความเป(นมา 

  โรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7) ต้ังอยู,เลขท่ี ๓๒๕ หมู,ท่ี ๒ ตำบลท,าทองใหม,  อำเภอกาญ

จนดิษฐ7 จังหวัดสุราษฎร7ธานี จัดการศึกษาต้ังแต,ระดับอนุบาลปTท่ี ๒ ถึง มัธยมศึกษาปTท่ี ๓ ปUจจุบันมีนักเรียน 

จำนวน ๘๘๗ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕๐ คน 

  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท  มีประชากรค,อนข]างหนาแน,น  

ชุมชนบริเวณใกล]เคียงโดยรอบโรงเรียน ได]แก,  ชุมชนวัดท,าไทร ชุมชนตลาดท,าทองใหม, ชุมชนบ]านทางด,าน 

ชุมชนบ]านหนองชุมเห็ด ชุมชนบ]านดอนกลาง ชุมชนบ]านบางมุด ประชาชนส,วนใหญ,ร]อยละ ๘๕ ประกอบอาชีพ

รับจ]างค]าขาย และทำการประมงขนาดเล็กซ่ึงเป̀นอาชีพหลักของชุมชน  โดยมีการเล้ียงสัตว7น้ำ  เช,น  ปลากะพง  

หอย  และจับสัตว7น้ำแถบชายฝUbงทะเล  นำมาขายสดและทำปลาแดดเดียว  ส,วนน]อยร]อยละ ๑๕  ประกอบ

อาชีพรับราชการ  รัฐวิสาหกิจและอ่ืน ๆ  ประชาชนส,วนใหญ,นับถือศาสนาอิสลามและพุทธ  โรงเรียนอยู,ติดกับ

ถนนใหญ,สายสุราษฎร7ธานี - นครศรีธรรมราช มีรถว่ิงผ,านจำนวนมาก ซ่ึงเป̀นจุดเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุและ

อุบัติภัยทางถนน  ชุมชนท่ีแออัดเป̀นจุดเส่ียงของปUญหายาเสพติดและการติดต,อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ปUญหาเหล,าน้ี จึงกลายเป̀นปUญหาคุกคามต,อชีวิตและทรัพย7สินของนักเรียนอย,างหลีกเล่ียง

ไม,ได] 

  ดังน้ัน การดูแลนักเรียนซ่ึงมีจำนวนมากให]ปลอดภัยจากภัยคุกคามอันอาจจะเกิดข้ึน จึงถือเป̀น

หน]าท่ีของโรงเรียนท่ีต]องสร]างภูมิคุ]มกันทุกด]านให]กับนักเรียน ให]มีความปลอดภัยท้ังด]านร,างกายและจิตใจ โดย

ต]องมีกิจกรรมหรือแนวทางในการเสริมสร]างภูมิคุ]มกันด]านต,าง ๆ เช,น การให]ความรู]ความเข]าใจ การปฏิบัติตน

การช,วยเหลือและการตระหนักถึงความสำคัญในการปnองกันตนเองจากยาเสพติด  จากอุบัติเหตุ และจากโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ท้ังเป̀นการสร]างจิตสำนึกท่ีดีในด]านการดูแลตนเอง ครอบครัวและสังคม  
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๑.๒ วัตถุประสงค2 

 ๑. เพ่ือการสร]างภูมิคุ]มกันด]านภัยคุกคามให]กันนักเรียน 

 ๒. เพ่ือกําหนดกระบวนการข้ันตอนในการปฏิบัติเพ่ือแก]ไขปUญหาจากภัยคุกคาม  

 ๓. เพ่ือปnองกันและลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย7สิน 

  ๔. เพ่ือสร]างความเข]าใจร,วมกันระหว,างผู]บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู]ปกครอง

นักเรียนและผู]ท่ีมีส,วนเก่ียวข]องทุกภาคส,วน 

๑.๓ เป3าหมาย 

 ๑. นักเรียนโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7) 

 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7) 

๑.๔ ประโยชน2ท่ีคาดว<าจะได?รับ 

  ๑. โรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7) สามารถขับเคล่ือนแผนการปnองกันภัยคุกคามสู,การปฏิบัติ และ

สถานศึกษาสามารถดำเนินงานปnองกันภัยคุกคามได]ทุกรูปแบบ  

 ๒. โรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7) ได]ดำเนินการกิจกรรมทุกกิจกรรมตามแผน เพ่ือให]นักเรียน ครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปลอดภัยจากภัยคุกคามท่ีกำหนด 
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บทที่ ๒ 

นโยบายและกฎหมายทีเ่กี่ยวข7อง 

S ยุทธศาสตร7ชาติ ระยะ ๒๐ ปT ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

S แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

S นโยบายความม่ันคงแห,งชาติ(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 

S นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข]องกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

S แผนการศึกษาแห,งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

S แนวทางการปnองกันภัยคุกคาม สพป.สุราษฎร7ธานี เขต ๑ 

 

๒.๑ ยุทธศาสตร2ชาติ ระยะ ๒๐ ปJ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  

ยุทธศาสตร7ชาติในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน7และทำให]ประเทศไทยพัฒนาไปสู,อนาคตท่ีพึง

ประสงค7น้ัน จำเป̀นจะต]องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร7การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการ

พัฒนาของ ทุกภาคส,วนให]ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจำเป̀นจะต]องกำหนดยุทธศาสตร7ชาติใน

ระยะยาว เพ่ือถ,ายทอดแนวทางการพัฒนาสู,การปฏิบัติในแต,ละช,วงเวลาอย,างต,อเน่ืองและมีการบูรณาการ และ

สร]างความ เข]าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร,วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส,วนในสังคมท้ังประชาชน 

เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพ่ือการสร]างและรักษาไว]ซ่ึงผลประโยชน7แห,งชาติและบรรลุ 

วิสัยทัศน7 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป̀นประเทศพัฒนาแล]ว ด]วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน7ประจำชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” เพ่ือให]ประเทศมีขีดความสามารถใน การ

แข,งขัน มีรายได]สูงอยู,ในกลุ,มประเทศพัฒนาแล]ว คนไทยมีความสุข อยู,ดี กินดีสังคมมีความม่ันคง เสมอ ภาคและ

เป̀นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร7ชาติท่ีจะใช]เป̀นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปTต,อจากน้ีไป จะ ประกอบด]วย ๖ 

ยุทธศาสตร7 ได]แก,  

(๑) ยุทธศาสตร7ด]านความม่ันคง  

(๒) ยุทธศาสตร7ด]านการสร]างความสามารถ ในการแข,งขัน  

(๓) ยุทธศาสตร7การพัฒนาและเสริมสร]างศักยภาพคน 

(๔) ยุทธศาสตร7ด]านการสร]างโอกาสความ เสมอภาคและเท,าเทียมกันทางสังคม  

(๕) ยุทธศาสตร7ด]านการสร]างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป̀นมิตรกับ ส่ิงแวดล]อม  

(๖) ยุทธศาสตร7ด]านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๑ การเสริมสร]างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย7 “คนไทยใฝxดี มีวินัย สร]างสรรค7 

นวัตกรรม พ่ึงพาตนเองได]อย,างย่ังยืน” ส,งเสริมให]เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ท่ี

เหมาะสม พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห7คิดสร]างสรรค7 ทักษะการทำงานและการใช]ชีวิตท่ีพร]อมเข]าสู,ตลาด งาน 

ลดปUจจัยเส่ียงด]านสุขภาพและให]ทุกภาคส,วนคำนึงถึงผลกระทบต,อสุขภาพ ผลักดันให]สถาบันทางสังคมมี ส,วน

ร,วมพัฒนาประเทศอย,างเข]มแข็ง  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๒ การสร]างความเป̀นธรรมลดความเหล่ือมล้ำในสังคม “ไม,ท้ิงใครไว]ข]างหลัง สร]าง สังคม

เป̀นธรรมและเข]มแข็ง” เพ่ิมโอกาสให]กับกลุ,มประชากรร]อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได]ต่ำสุดให]เข]าถึงบริการท่ีมี คุณภาพ

ของรัฐ กระจายการให]บริการภาครัฐท้ังด]านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให] ครอบคลุมและ

ท่ัวถึง การเสริมสร]างชุมชนเข]มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๓ การสร]างความเข]มแข็งทางเศรษฐกิจและแข,งขันได]อย,างย่ังยืน “พัฒนาเศรษฐกิจให] 

เข]มแข็งและท่ัวถึง เพ่ือมุ,งสู,การมีรายได]สูง อย,างมีเสถียรภาพ เป̀นธรรม และย่ังยืนด]วยนวัตกรรม” ยกระดับ การ

ผลิตสินค]าเกษตรและอาหารเข]าสู,ระบบมาตรฐาน ต,อยอดความเข]มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ ปUจจุบัน

เพ่ือยกระดับไปสู,อุตสาหกรรมท่ีใช]เทคโนโลยีข้ันสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร]างขีด

ความสามารถการแข,งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก]ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือ ส,งเสริมการค]า

ท่ีเป̀นธรรมและอำนวยความสะดวกการค]าการลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและ สถาบันการเงินท้ัง

ในตลาดเงินและตลาดทุนให]สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต]นทุนในการ ให]บริการ  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป̀นมิตรกับส่ิงแวดล]อมเพ่ือการพัฒนาอย,างย่ังยืน “คืนสมดุลสู,ธรรมชาติ 

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน” พัฒนาหลักเกณฑ7การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 

เพ่ิมพ้ืนท่ีเปnาเศรษฐกิจเพ่ือให]บรรลุเปnาหมายร]อยละ ๑๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยส,งเสริมการปลูกไม]มีค,าทาง 

เศรษฐกิจระยะยาว เร,งรัดให]มีการประกาศใช]ร,างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ และแผนบริหารจัดการ ทรัพยากร

น้ำ ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป̀นพลังงาน  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๕ การเสริมสร]างความม่ันคงแห,งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู,ความม่ังค่ัง และย่ังยืน 

“เสริมสร]างพ้ืนฐานท่ีม่ันคง ในการพัฒนาประเทศ” ประเทศไทยมีความสัมพันธ7และความร,วมมือด]านความ 

ม่ันคงในกลุ,มประเทศนานาประเทศ ปกปnองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย7สังคมมีความสมานฉันท7 ประชาชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต]มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สิน ประเทศไทยมีความพร]อมต,อการ รับมือภัย
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คุกคามทางทหาร อันดับความเส่ียงจากการก,อการร]ายต่ำกว,าอันดับท่ี ๒๐ ของโลก อันดับความเส่ียง จากการ

โจมตีด]านไซเบอร7ต่ำกว,าอันดับท่ี ๑๐ ของโลก  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปnองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน

สังคมไทย “ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร,งใส เป̀นธรรม”  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๗ การพัฒนาโครงสร]างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส7“โครงสร]างพ้ืนฐานก]าวไกล พัฒนา 

ไทยสู,ทศวรรษหน]า” การพัฒนาโครงสร]างพ้ืนฐานคมนาคมขนส,ง พัฒนาขนส,งทางราง ขนส,งสาธารณะ โครงข,าย

ถนน ขนส,งทาง อากาศ ขนส,งทางน้ำ การพัฒนาระบบโลจิสติกส7 พัฒนามาตรฐานการบริหาร จัดการโลจิสติกส7 

การอำนวยความสะดวกทางการค]า การพัฒนาด]านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช]พลังงาน การใช]พลังงาน

ทดแทน ส,งเสริมไทยเป̀นศูนย7กลางพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส,งเสริมการใช] เทคโนโลยีดิจิทัลทาง

ธุรกิจ สร]างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร7  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร7 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม “รุกไปข]างหน]าด]วย 

วิทยาศาสตร7 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” ส,งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย7และเชิงสังคม 

ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ,มเทคโนโลยีท่ีไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร]าง 

ระบบการบริหารจัดการทรัพย7สินทางปUญญา พัฒนาให]เป̀นผู]ประกอบการทางเทคโนโลยี ส,งเสริมการ สร]างสรรค7

นวัตกรรมด]านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ พัฒนาสภาวะแวดล]อมของ วทน. ท้ังด]านบุคลากร โครงสร]าง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๙ การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ “กระจายความเจริญสู,ภูมิภาค อย,าง สมดุล”  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๑๐ ความร,วมมือระหว,างประเทศเพ่ือการพัฒนา “ใช]จุดเด,นให]เป̀นประโยชน7 ขยาย 

ความร,วมมือระหว,างประเทศ ให] เข]มข]นเพ่ือให] เกิดผลต,อการพัฒนาอย,างเต็มท่ี” (ท่ีมา : ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติส านักนายกรัฐมนตรี)  

๒.๓ นโยบายความม่ันคงแห<งชาติ(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

นโยบายความม่ันคงแห,งชาติพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ประกอบด]วย ๑๖ ประเด็นนโยบาย ซ่ึงได]ลำดับ 

ความสำคัญเพ่ือให]การขับเคล่ือนนโยบายมีทิศทางท่ีชัดเจน กำหนดเป̀นสองส,วน คือ ส,วนท่ี ๑ นโยบายสำคัญ 

เพ่ือเสริมสร]างความม่ันคงท่ีเป̀นแก,นหลักของชาติ๓ นโยบาย มุ,งการเสริมสร]างฐานรากความม่ันคงและ -๒๖- 

เสริมสร]างสภาวะแวดล]อมท่ีสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต]และส,วนท่ี ๒ นโยบายความม่ันคงแห,งชาติท่ัวไป 

๑๒ นโยบาย มุ,งสร]างภูมิคุ]มกันของสังคมในทุกระดับ ให]พร]อมเผชิญปUญหาและภัยคุกคามต,าง ๆ รวมถึงการลด 

ความเส่ียงจากผลกระทบของภัยคุกคามดังกล,าวตลอดจนการเตรียมพร]อมเพ่ือปnองกันและแก]ปUญหาความ ม่ันคง

อย,างรอบด]านมีความเข]มแข็งในการปnองกันประเทศ และการเสริมสร]างสภาวะแวดล]อมระหว,างประเทศ ท่ีเอ้ือ

ต,อการรักษาผลประโยชน7ของชาตินโยบายความม่ันคงแห,งชาติฯ มีจุดหมายสำคัญคือ การมีเสถียรภาพ ความ
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เป̀นป�กแผ,น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก,อเกิดความเช่ือใจในอาเซียนและประชาคมโลก ท้ังน้ีโดยให] 

ความสำคัญต,อการขับเคล่ือนนโยบายไปสู,การปฏิบัติในการกำหนดเจ]าภาพหรือหน,วยรับผิดชอบให]ชัดเจนการ 

ขยายเครือข,ายภาคีด]านความม่ันคงและเป�ดโอกาสให]ทุกภาคส,วนเข]ามามีส,วนร,วมการบริหารจัดการนโยบาย ใน

ทุกระดับอย,างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการแปลงนโยบายไปสู,การปฏิบัติในการกำหนดให]นโยบายความ ม่ันคง

แห,งชาติฯ เป̀นกรอบการจัดยุทธศาสตร7การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการหรือแผนบริหาร ราชการ

แผ,นดินของรัฐบาล  

๒.๔ นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข?องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ7จันทร7โอชา 

นายกรัฐมนตรี)  

๒.๔.๑ นโยบายรัฐบาลหลักด?านการศึกษา ได]แก, 

 นโยบายท่ี ๔ การศึกษาและเรียนรู]การทะนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  

๔.๑ จัดให]มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู]  

๔.๒ ในระยะเฉพาะหน]าจะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  

๔.๓ ให]องค7กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค7กรปกครองส,วนท]องถ่ินและประชาชนท่ัวไปมีโอกาส 

ร,วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง  

๔.๔ พัฒนาคนทุกช,วงวัยโดยส,งเสริมการเรียนรู]ตลอดชีวิต  

๔.๕ ส,งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป̀นคน  

๔.๗ ทะนุบำรุงและอุปถัมภ7พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให]องค7กรทางศาสนามีบทบาท 

สำคัญในการปลูกฝUงคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร]างสันติสุขและความปรองดอง 

สมานฉันท7ในสังคมไทยอย,างย่ังยืน  

๔.๘ อนุรักษ7 ฟ��นฟู และเผยแพร,มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปUญญาท]องถ่ิน รวมท้ัง

ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู]ภาษาต,างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ]านและวัฒนธรรมสากล  

๔.๑๐ ปลูกฝUงค,านิยมและจิตสานึกท่ีดี  

๒.๔.๒ นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข?องด?านการศึกษา ได]แก,  

นโยบายท่ี ๑ การปกปnองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย7  

นโยบายท่ี ๒ การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต,างประเทศ  

๒.๑ การเตรียมความพร]อมสู,ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประเด็น แรงงานต,าง

ด]าว ยาเสพติด  
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๒.๒ เร,งแก]ไขปUญหาการใช]ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต]  

นโยบายท่ี ๓ การลดความเหล่ือมล้ำของสังคมและการสร]างโอกาสการเข]าถึงบริการของรัฐ  

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน]าจะเร,งสร]างโอกาสอาชีพและการมีรายได] ท่ี ม่ันคงแก,ผู] ท่ี เข]าสู,

ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรีผู]ด]อยโอกาสและแรงงานข]ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร]อมท้ังยกระดับคุณภาพ

แรงงาน  

๓.๒ ปnองกันและแก]ไขปUญหาการค]ามนุษย7  

๓.๖ จัดระเบียบสังคม  

นโยบาย ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด]านสาธารณสุข  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด]านวิทยาศาสตร7การแพทย7และสาธารณสุข  

นโยบายท่ี ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

๖.๖ ชักจูงให]นักท,องเท่ียวต,างชาติเข]ามาเท่ียวในประเทศไทย  

๖.๘ แก]ปUญหาน้ำท,วมในฤดูฝนท้ังท่ีท,วมเป̀นบริเวณกว]างและท,วมเฉพาะพ้ืนท่ีและปUญหาขาด

แคลนน้ำ ในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล  

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร]างราคาเช้ือเพลิงประเภทต,าง ๆ ให]สอดคล]องกับต]นทุนและให]มีภาษีท่ี

เหมาะสม ระหว,างน้ำมันต,างชนิดและผู]ใช]ต,างประเภท  

๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู]ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย,อมให]เข]มแข็ง 

สามารถ แข,งขันได]อย,างมีประสิทธิภาพ  

๖.๑๘ ส,งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให]เร่ิมขับเคล่ือนได]

อย,างจริงจัง  

นโยบายท่ี ๗ การส,งเสริมบทบาทและการใช]โอกาสในประชาคมอาเซียน  

๗.๔ เร,งพัฒนาความเช่ือมโยงด]านการขนส,งและระบบโลจิสติกส7ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

อาเซียน  

๗.๕ ต,อเช่ือมเส]นทางคมนาคมขนส,งและระบบโลจิสติกส7จากฐานการผลิตในชุมชนสู,แหล,งแปร

รูปเพ่ือ เพ่ิมมูลค,าท้ังภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน  

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

นโยบายท่ี ๘ การพัฒนาและส,งเสริมการใช]ประโยชน7จากวิทยาศาสตร7เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา

และ นวัตกรรม 

  ๘.๒ เร,งเสริมสร]างสังคมนวัตกรรม  
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๘.๓ ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู,การใช]ประโยชน7เชิงพาณิชย7  

นโยบายท่ี ๙ การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร]างสมดุลระหว,างการอนุรักษ7กับการใช] 

ประโยชน7อย,างย่ังยืน  

๙.๑ ในระยะเฉพาะหน]าเร,งปnองและฟ��นฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ7ทรัพยากรปxาไม]และสัตว7ปxาโดยให] 

ความสำคัญในการแก]ไขปUญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให]เป̀นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพ  

๙.๕ เร,งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย  

นโยบายท่ี ๑๐ การส,งเสริมการบริหารราชการแผ,นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปnองกันปราบปรามการ

ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

๑๐.๕ ใช]มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝUงค,านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการ

รักษา ศักด์ิศรีของความเป̀นข]าราชการและความซ่ือสัตย7สุจริต ควบคู,กับการบริหารจัดการ  

๒.๕ แผนการศึกษาแห<งชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

ยุทธศาสตร7 เปnาหมาย และตัวช้ีวัด แผนการศึกษาแห,งชาติได]กำหนดยุทธศาสตร7ในการพัฒนา 

การศึกษาภายใต] ๖ ยุทธศาสตร7หลักท่ีสอดคล]องกับยุทธศาสตร7ชาติ ๒๐ ปTเพ่ือให]แผนการศึกษาแห,งชาติ บรรลุ

เปnาหมายตามจุดมุ,งหมาย วิสัยทัศน7และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล,าวข]างต]น ดังน้ี  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติมีเปnาหมายดังน้ี  

๑.๑ คนทุกช,วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย7ทรงเป̀นประมุข มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ส,งเสริมการ

เรียนรู]ท่ีสะท]อนความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดม่ันในการปกครอง ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย7ทรงเป̀นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร]าง ความเป̀น

พลเมือง (Civic Education) และส,งเสริมการอยู,ร,วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป̀นต]น  

๑.๒ คนทุกช,วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต]และพ้ืนท่ีพิเศษได]รับ การศึกษา

และเรียนรู]อย,างมีคุณภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต]

และพ้ืนท่ีพิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แต,ละ วิชาผ,านเกณฑ7

คะแนนร]อยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน สถานศึกษาจัดการศึกษาสำหรับกลุ,มชนต,างเช้ือชาติศาสนา ภาษา และ

วัฒนธรรม กลุ,มชนชายขอบ และแรงงานต,างด]าวเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษท่ีจัดอยู,ใน มาตรการจูงใจ 

มีระบบเงินเดือนค,าตอบแทนท่ีสูงกว,าระบบปกติเพ่ิมข้ึน เป̀นต]น  
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๒.๓ คนทุกช,วงวัยได]รับการศึกษา การดูแลและปnองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม, มีตัวช้ีวัด       

ท่ีสำคัญ เช,น สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู]และปลูกฝUงแนวทางการจัดการความขัดแย]งโดยแนวทางสันติ 

วิธีเพ่ิมข้ึน มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร]างความรู]ความเข]าใจท่ีถูกต]องเก่ียวกับภัยคุกคาม ใน

รูปแบบใหม,เพ่ิมข้ึน มีระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข]มแข็งในการปnองกันและแก]ไขปUญหาภัยคุกคามใน รูปแบบ

ใหม, และผู]เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป̀นต]น  

 

ยุทธศาสตร2 ท่ี  ๒ : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือ สร?างขีด

ความสามารถในการแข<งขัน ของประเทศ มี เปnาหมาย ดังน้ี  

๒.๑ ก าลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเป̀นและมีสมรรถนะตรงตามความต]องการของตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น มีฐานข]อมูลความต]องการกำลังคน (Demand) 

จำแนกตามกลุ,มอุตสาหกรรมอย,างครบถ]วน สัดส,วนผู]เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผู]เรียน สามัญศึกษา 

และสัดส,วนผู]เรียนวิทยาศาสตร7สุขภาพวิทยาศาสตร7 และเทคโนโลยีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผู]เรียน สังคมศาสตร7กำลัง

แรงงานในสาขาอาชีพต,าง ๆ ท่ีได]รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน เป̀นต]น  

๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน,วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป̀นเลิศ เฉพาะ

ด]าน มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น สัดส,วนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูง จำแนกตามระดับ/ ประเภท

การศึกษา ในสาขาวิชาท่ีสอดคล]องกับความต]องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน ร]อยละของ

สถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานท่ี กำหนด

เพ่ิมข้ึน จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมข้ึน จำนวนสถาบัน 

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตรสำหรับผู]มีความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน และมีภาคีเครือข,ายความ ร,วมมือ

ระหว,างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน,วยงานท่ีจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน เป̀นต]น  

๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร]างองค7ความรู]และนวัตกรรมท่ีสร]างผลผลิตและมูลค,าเพ่ิมทาง เศรษฐกิจ 

มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น สัดส,วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเม่ือเทียบกับภาครัฐเพ่ิมข้ึน สัดส,วน

ค,าใช]จ,ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ7มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ ประเทศ

เพ่ิมข้ึน โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร]าง องค7ความรู]/นวัตกรรมท่ีนำไปใช]ประโยชน7ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

บุคลากรด]านการวิจัยและพัฒนาต,อ ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เพ่ิมข้ึน นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ7ท่ีได]จดสิทธิบัตรและ

ทรัพย7สินทางปUญญาเพ่ิมข้ึน และ ผลงานวิจัยท่ีได]รับการตีพิมพ7ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน เป̀นต]น  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช,วงวัย และการสร]างสังคมแห,งการเรียนรู] มีเปnาหมาย ดังน้ี  

๓.๑ ผู]เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเป̀น ใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น ผู]เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู]ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมข้ึน 



แผนปฏิบติัป้องกนัภยัคุกคามในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

โรงเรียนวดัทา่ไทร(ดิตถานุเคราะห)์ สาํนักงานเขตพืM นทีN การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต ๑ 
11 

ผู]เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สถานศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต]นหรือเทียบเท,าข้ึนไปท่ีจัดกิจกรรมสะท]อนการสร]างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค7เพ่ิมข้ึน เป̀นต]น  

๓.๒ คนทุกช,วงวัยมีทักษะ ความรู]ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได]ตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น เด็กแรกเกิด – ๕ ปTมี พัฒนาการสมวัย

เพ่ิมข้ึน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แต,ละ วิชาผ,านเกณฑ7

คะแนนร]อยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน ผู]สูงวัยท่ีได]รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและ ทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน 

และมีสาขาและวิชาชีพท่ีเป�ดโอกาสให]ผู]สูงวัยได]รับการส,งเสริมให]ทำงานและถ,ายทอด ความรู]/ประสบการณ7

เพ่ิมข้ึน เป̀นต]น  

๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู]ตามหลักสูตรอย,างมี 

คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น ศูนย7เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก,อนประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรม 

การเรียนรู]ได]คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมข้ึน สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคล]องกับ 

หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กท่ีเช่ือมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ,งพัฒนาผู]เรียนให]มีคุณลักษณะและ 

ทักษะการเรียนรู]ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมข้ึน และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัด 

การศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ,งพัฒนาผู]เรียนให]มีสมรรถนะท่ีสอดคล]องกับยุทธศาสตร7ประเทศไทย ๔.๐ เพ่ิมข้ึน เป̀น

ต]น  

๓.๔ แหล,งเรียนรู] ส่ือ ตำราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู]มีคุณภาพและมาตรฐาน และ ประชาชน

สามารถเข]าถึงได]โดยไม,จำกัดเวลาและสถานท่ี มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น แหล,งเรียนรู]ท่ีได]รับการ พัฒนาให]สามารถ

จัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู]ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพร, หรือจัดรายการเพ่ือ

การศึกษาเพ่ิมข้ึน ส่ือ ตำราเรียน และส่ือการเรียนรู]ท่ีผ,านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก หน,วยงานท่ี

รับผิดชอบ และได]รับการพัฒนา โดยการมีส,วนร,วมจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึน เป̀นต]น  

๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น มี ระบบ

และกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู] ทักษะ และสมรรถนะของผู]เรียนทุกระดับการศึกษา และทุก

กลุ,มเปnาหมายท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไม,ได]รับการศึกษา และผู]เรียน

ท่ีมีแนวโน]มจะออกกลางคัน เป̀นต]น  

๓.๖ ระบบการผลิตครูอาจารย7และบุคลากรทางการศึกษา ได]มาตรฐานระดับสากล มีตัวช้ีวัดท่ี ส าคัญ 

เช,น มีฐานข]อมูลความต]องการใช]ครูแผนการผลิตครูอาจารย7และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ ๑๐ ปT(พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส,วนของการบรรจุครูท่ีมา จากการ



แผนปฏิบติัป้องกนัภยัคุกคามในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

โรงเรียนวดัทา่ไทร(ดิตถานุเคราะห)์ สาํนักงานเขตพืM นทีN การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต ๑ 
12 

ผลิตครูในระบบป�ดเพ่ิมข้ึนมีหลักเกณฑ7และเง่ือนไขท่ีเอ้ือให]ผู]ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและ พัฒนา

เพ่ิมเติมเพ่ือเข]าสู,วิชาชีพครูเป̀นต]น  

๓.๗ ครูอาจารย7และบุคลากรทางการศึกษา ได]รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดท่ี สำคัญ 

เช,น ครู อาจารย7 และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได]รับการพัฒนาตาม มาตรฐาน

วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได]อย,างมีประสิทธิภาพรวมท้ังได]รับการพัฒนาให]สอดคล]องกับความ ต]องการและ

ยุทธศาสตร7ของหน,วยงานเพ่ิมข้ึน และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย7และบุคลากรทางการ ศึกษาท่ีมีต,อการ

พัฒนาและการใช]ประโยชน7จากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เป̀นต]น  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๔ : การสร?างโอกาส ความเสมอภาค และความเท<าเทียมทางการศึกษา มีเปnาหมาย 

ดังน้ี  

๔.๑ ผู]เรียนทุกคนได]รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข]าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีตัวช้ีวัดท่ี สำคัญ 

เช,น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข]าเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและ พ้ืนท่ี

ลดลง ความแตกต,างระหว,างคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของ

นักเรียนระหว,างพ้ืนท่ี/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร7และภาษาอังกฤษลดลง เป̀นต]น  

๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ,านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช,วงวัย มี ตัวช้ีวัดท่ี

สำคัญ เช,น มีระบบเครือข,ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความต]องการของ ผู]เรียนและ

ผู]ใช]บริการอย,างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห,งมีอินเทอร7เน็ตความเร็วสูงและมี คุณภาพ เป̀น

ต]น  

๔.๓ ระบบข]อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต]องเป̀นปUจจุบัน เพ่ือการ วาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผลมีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น มีระบบ ฐานข]อมูล

รายบุคคลท่ีอ]างอิงจากเลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ท่ีสามารถเช่ือมโยง และแลกเปล่ียนฐานข]อมูล 

รวมท้ังใช]ประโยชน7ร,วมกันระหว,างกระทรวงศึกษาธิการและหน,วยงานอ่ืน ด]านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 

แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด]านการศึกษาและด]านอ่ืนท่ีเก่ียวข]อง ท่ีเป̀น ระบบเดียวกันท้ัง

ประเทศ ครอบคลุม ถูกต]อง และเป̀นปUจจุบัน สามารถอ]างอิงได]เป̀นต]น  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร?างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป(นมิตรกับส่ิงแวดล?อม มี เปnาหมาย 

ดังน้ี  

๕.๑ คนทุกช,วงวัย มีจิตสำนึกรักษ7ส่ิงแวดล]อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู,การปฏิบัติมีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได]รับการอบรม -๓๑- 

พัฒนาในเร่ืองการสร]างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป̀นมิตรกับส่ิงแวดล]อมเพ่ิมข้ึน ผู]เรียนทุกระดับการศึกษามี พฤติกรรม

ท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิตท่ีเป̀นมิตรกับส่ิงแวดล]อม ความมี คุณธรรม 
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จริยธรรม และการประยุกต7 ใช]ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชี วิตเพ่ิม ข้ึน และ 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป̀นต]น  

๕.๒ หลักสูตร แหล,งเรียนรู] และส่ือการเรียนรู]ท่ีส,งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป̀นมิตรกับส่ิงแวดล]อม คุณธรรม 

จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู,การปฏิบัติ มีตัวช้ีวัดท่ี สำคัญ เช,น 

สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝUงคุณธรรม จริยธรรม และการนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู,การปฏิบัติเพ่ิมข้ึน และส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพร, หรือให]ความรู]

เก่ียวกับการสร]างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป̀นมิตรกับส่ิงแวดล]อมเพ่ิมข้ึน เป̀นต]น  

๕.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค7ความรู]และนวัตกรรมด]านการสร]างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป̀นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล]อม มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น มีฐานข]อมูลด]านการศึกษาท่ีเก่ียวข]องกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน สาขา

ต,าง ๆ เพ่ิมข้ึน    เป̀นต]น  

ยุทธศาสตร2ท่ี ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมายดังน้ี  

๖.๑โครงสร]าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล,องตัวชัดเจน และ สามารถ

ตรวจสอบได]มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น มีการปรับปรุงโครงสร]างและระบบบริหารราชการส,วนกลาง ส,วน ภูมิภาค และ

สถานศึกษาให]มีเอกภาพ สอดคล]องกับบริบทของพ้ืนท่ีและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป̀นต]น  

๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส,งผลต,อคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษา มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาท่ีต]องการความช,วยเหลือและพัฒนาเป̀น 

พิเศษอย,างเร,งด,วน ท่ีไม,ผ,านเกณฑ7การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง การศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของผู]เรียนท่ีเรียนในกลุ,มสถานศึกษาท่ีเข]าสู,ระบบการบริหารจัดการแนวใหม, สูงข้ึน เป̀นต]น  

๖.๓ ทุกภาคส,วนของสังคมมีส,วนร,วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต]องการของประชาชน และ

พ้ืนท่ี มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น จำนวนองค7กร สมาคม มูลนิธิหรือหน,วยงานอ่ืนท่ีเข]ามาจัดการศึกษาหรือ ร,วมมือกับ

สถานศึกษา ท้ังของรัฐ เอกชน และองค7กรปกครองส,วนท]องถ่ินเพ่ิมข้ึน และสัดส,วนการมีส,วนร,วม สนับสนุน

การศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข,ายเม่ือเทียบกับรัฐ จำแนกตามระดับ การศึกษาสูงข้ึน 

เป̀นต]น  

๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต,างกัน ของ

ผู]เรียน สถานศึกษา และความต]องการกำลังแรงงานของประเทศ มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาท่ีเอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะท่ีแตกต,างกันของผู]เรียนความต]องการ

กำลังแรงงานและสภาพปUญหาท่ีแท]จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรร งบประมาณผ,านด]านอุป

สงค7และอุปทานในสัดส,วนท่ีเหมาะสม เป̀นต]น  
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๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย7และบุคลากรทางการศึกษามีความเป̀นธรรม สร]าง ขวัญ

กำลังใจ และส,งเสริมให]ปฏิบัติงานได]อย,างเต็มตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช,น สถานศึกษาท่ีมีครู เพียงพอต,อ

การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน ครู/ผู]ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู]ประกอบการท่ีปฏิบัติงาน สนับสนุนการเรียน

การสอนเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทำหน]าท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการ เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

เป̀นต]น (ท่ีมา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ)  

 

๒.๖ แนวทางการป3องกันภัยคุกคาม สพป.สุราษฎร2ธานี เขต ๑ 

 ๑.บทนำ     

ตามท่ีรัฐบาลได]มีประกาศ ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศยุทธศาสตร7ชาติ(พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๘๐) 

เพ่ือก าหนดเป̀นวิสัยทัศน7ในการพัฒนาประเทศ ดังน้ี “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป̀น ประเทศท่ี

พัฒนาแล]ว ด]วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได]กำหนดยุทธศาสตร7ในการ พัฒนา

ประเทศตามวิสัยทัศน7ไว] ๖ ยุทธศาสตร7 คือ    

ยุทธศาสตร7ด]านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย7และของชาติ    

ยุทธศาสตร7ด]านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารในการแข,งขันของประเทศ    

ยุทธศาสตร7ด]านการพัฒนาและสร]างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย7   

 ยุทธศาสตร7ด]านการสร]างโอกาสในการเข]าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและการ ลด

ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา    

ยุทธศาสตร7ด]านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป̀นมิตรกับส่ิงแวดล]อม    

ยุทธศาสตร7ด]านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได]ตระหนึกถึงความสำคัญของยุทธศาสตร7ชาติเป̀น อย,าง

ย่ิง เพราะถือเป̀นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน จึงได]กำหนดนโยบายในปTงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเป̀น

การจัดเตรียมความพร]อมท่ีจะเข]าสู,ยุคของการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศคร้ังสำคัญมุ,งเน]น ในการ

ท่ีพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ,มเปnาหมาย ให]มีความพร]อมท้ัง กาย ใจ สติปUญญา มีสุขภาวะ ท่ีดีใน

ทุกช,วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต,อสังคม และผู]อ่ืน มัธยัสถ7 อดออม โอบอ]อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ

เป̀นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีหลักคิดท่ีถูกต]อง มีทักษะท่ีจำเป̀นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะ ส่ือสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ7ภาษาท]องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู]และการพัฒนาตนเองอย,าง ต,อเน่ือง

ตลอดชีวิต สู,การเป̀นคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดข้ันสูง เป̀นนวัตกรรม นักคิด ผู]ประกอบการ เกษตรกรยุค

ใหม, โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง จากแนวทางดังกล,าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน

จึงได]กำหนดนโยบายในการขับเคล่ือนงานปTงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบไปด]วย ๖ นโยบายหลัก ดังน้ี    



แผนปฏิบติัป้องกนัภยัคุกคามในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

โรงเรียนวดัทา่ไทร(ดิตถานุเคราะห)์ สาํนักงานเขตพืM นทีN การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต ๑ 
15 

นโยบายท่ี  ๑  ด]านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย7และของชาติ    

นโยบายท่ี  ๒  ด]านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารในการแข,งขันของประเทศ    

นโยบายท่ี  ๓  ด]านการพัฒนาและสร]างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย7    

นโยบายท่ี  ๔  ด]านการสร]างโอกาสในการเข]าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ การลด

ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา    

นโยบายท่ี  ๕  ด]านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป̀นมิตรกับส่ิงแวดล]อม    

นโยบายท่ี  ๖  ด]านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร7ธานี เขต ๑ ถือเป̀นหน,วยขับเคล่ือนตาม นโยบาย

ดังกล,าวให]มีการดำเนินงานท่ีเป̀นไปตาม เปnาประสงค7 แนวทางการดำเนินการ และตัวช้ีวัดของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำหรับในการขับเคล่ือนตามนโนบายท่ี ๑ ด]านการจัดการศึกษาเพ่ือความ 

ม่ันคงของมนุษย7และของชาติ ถือเป̀นนโยบายท่ีเป̀นมุ,งเน]นให]ผู]เรียนท่ีมีความพร]อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม,ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต,อความม่ังคง เช,น ภัยยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ 

ทรัพย7สิน การค]ามนุษย7 อาชญากรรมไซเบอร7 และภัยพิบัติต,างๆ เป̀นต]น ควบคู,ไปกับการปnองกันและแก]ไขปUญหา 

ท่ีมีอยู,ในปUจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีเปnาประสงค7ให]ผู]เรียนทุกคนมีความรู] ความเข]าใจ และมี 

ความพร]อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต,อความม่ันคง     

ดังน้ัน เพ่ือเป̀นการสร]างความรู]ความเข]าใจให]กับผู]เรียนให]มีความพร]อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบท่ีมีผลกระทบต,อความม่ันคง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร7ธานี เขต ๑ จึงได]กำหนด

แนวทางการปnองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต,อความม่ันคง  ท้ังน้ีเพ่ือให]นักเรียนได]มี ภูมิคุ]มกันและ

สามารถเป̀นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติต,อไปในอนาคต    

๒. เป3าประสงค2    

(๑) เพ่ือให]โรงเรียนมีรูปแบบแนวทางการดำเนินงานเร่ืองการปnองกันภัยในรูปแบบต,างๆ ท่ีส,งผล ต,อ

ความม่ันคง โดยอาศัยแนวคิดการมีส,วนร,วมและเน]นการจัดการตามบริบทและภัยคุกคามของโรงเรียน              

(๒) เพ่ือสร]างความเข]มแข็งระบบการปnองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต,อความม่ันคง ของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนให]มีความพร]อมสามารถปnองกัน และแก]ไขสถานการณ7ปUญหาของ 

นักเรียน ท่ีจะเกิดข้ึนอย,างมีประสิทธิภาพ             

(๓) เพ่ือให]ผู]เรียนทุกคนมีความรู] ความเข]าใจ และมีความพร]อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก รูปแบบ

ท่ีมีผลกระทบต,อความม่ันคง  
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๓. เป3าหมาย   

 (๑) นักเรียน และผู]มีส,วนเก่ียวข]องในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร7ธานี เขต 

๑  ทุกคนมีความรู]ความเข]าใจและความพร]อมในการปnองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบ ต,อความม่ันคง    

(๒) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร7ธานี เขต ๑ และโรงเรียนมีมาตรการและ 

แนวทางในปnองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต,อความม่ันคง  

 ๔. แนวทางการป3องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต<อความม่ันคง      

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร7ธานี เขต ๑ ได]ศึกษานโยบาย กลยุทธ7 และ ตัวช้ีวัด

ในการขับเคล่ือน โดยได]กำหนดแนวทางในการดำเนินการสร]างความรู]และทักษะในการปnองกันตนเองจาก ภัย

คุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต,อความม่ันคง  ดังน้ี 

๑) ข้ันตอนและภารกิจ 

ข้ันตอน ภารกิจ 

๑.ศึกษาสภาพบริบท สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร7ธานี เขต ๑ 

ดำเนินการแจ]ง โรงเรียนในสังกัด ศึกษาสภาพท่ัวไป โรงเรียนและ

ชุมชน  เพ่ือวิเคราะห7ความเส่ียง จากการเกิดภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ประกอบด]วย  ภัยยาเสพติด  ภัยความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ

ทรัพย7สิน การค]ามนุษย7 อาชญากรรมไซเบอร7 ภัยพิบัติต,างๆ อุบัติเหตุ 

โควิค ๑๙   

๒.การดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร7ธานี เขต ๑ และ

โรงเรียนศึกษา สภาพบริบทไปสู,การกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ

ขับเคล่ือนในโรงเรียน โดยทุก โรงเรียนต]องดำเนินกิจกรรมสร]าง

ความรู]ความเข]าใจและสร]างความพร]อมในการ รับมือกับภัยคุกคาม 

อย,างน]อยโรงเรียนละ ๒ ภัยคุกคาม 

๓.การติดตาม ประเมินผล และ 

รายงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร7ธานี เขต ๑ 

ดำเนินการ       ๑.ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของ

โรงเรียนผ,านรูปแบบการ รายงานผลการดำเนินงาน       ๒.รายงาน

ผลการดำเนินงานในการสร]างความรู]และทักษะในการปnองกัน ตนเอง

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีโรงเรียนได]ดำเนินการตามข]อ ๒ 

๒) การดำเนินการป3องกันภัยคุกคาม           

ข้ันตอนท่ี ๑  โรงเรียนศึกษาสภาพบริบทท่ีจะก,อให]เกิดภัยคุกคาม           
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ข้ันตอนท่ี  ๒  กำหนดแนวทางเพ่ือไปสู,การจัดทำโครงการและกิจกรรมท่ีดำเนินการเพ่ือให] ความรู]

และทักษะในการปnองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม,ให]กับผู]เรียนตามท่ีโรงเรียนได]ศึกษาจากข้ันตอนท่ี ๑                    

ข้ันตอนท่ี  ๓  ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมท่ีกำหนด โดยกำหนดระยะเวลาในการ 

ดำเนินการให]ความรู]และทักษะผู]เรียน           

ข้ันตอนท่ี  ๔  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม                 

 (๑) โรงเรียนจัดทำรายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมสร]างความรู]และทักษะ ในการปnองกัน

ตนเองจากภัยคุมคาม  โดยให]จัดทำเป̀นแบบรายงานพร]อมรูปถ,าย                  

(๒)  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร7ธานี เขต ๑ รวบรวม ข]อมูลและ

สังเคราะห7ผลการดำเนินงาน โดยจัดทำเป̀นรายงานผลการการดำเนินงาน 
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บทท่ี ๓ 

สถานการณ2ภัยคุกคามในโรงเรียน 

 

S ภัยคุกคามด]านยาเสพติด 

S ภัยคุกคามด]านอุบัติเหตุและอุบัติภัย 

S ภัยคุกคามด]านโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) 

 

๑. ภัยคุกคามด?านยาเสพติด 

หลักการและเหตุผล  

ปUญหาการแพร,ระบาดของยาเสพติดเป̀นปUญหาสำคัญของประเทศ เพราะส,งผลกระทบต,อ 

ความสงบเรียบร]อยของสังคม ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน และความม่ันคง ของชาติ 

แม]ว,ารัฐบาลท่ีผ,านมามีนโยบายแก]ไขปUญหายาเสพติดอย,างจริงจัง รวมท้ังได]ปรับนโยบายและ ยุทธศาสตร7การ

ดำเนินงานให]สอดคล]องกับสถานการณ7ปUญหามาอย,างต,อเน่ืองก็ตาม ปUญหายาเสพติดได] บรรเทาลงเพียงบางห]วง

เวลาเท,าน้ันไม,เกิดผลอย,างย่ังยืน ปUจจุบันสถานการณ7ปUญหายาเสพติดกลับมี แนวโน]มรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน การท่ี

จะแก]ไขปUญหายาเสพติดให]บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาลได] อย,างมีประสิทธิภาพ จำเป̀นต]องอาศัยการ

ดำเนินงานทุกมิติไปพร]อมกันอย,างมีประสิทธิภาพด]วยท้ังด]าน การปnองกัน ด]านการปราบปราม ด]านการ

บำบัดรักษา และด]านการบริหารจัดการ ซ่ึงการดำเนินงาน ดังกล,าว ในระดับพ้ืนท่ีมีผู]ว,าราชการจังหวัดเป̀นผู]มี

บทบาทหลักในการบูรณาการการแก]ไขปUญหาภายใน จังหวัด ดังน้ัน จำเป̀นท่ีจะต]องแก]ไขปUญหาอุปสรรคดังกล,าว

มา โดยพิจารณานำแนวทางตาม ข]อเสนอแนะท้ังเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติไปดำเนินการ ซ่ึงจะทำให]การบูรณา

การการแก]ไขปUญหายา เสพติดของผู]ว,าราชการจังหวัดมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ส,งผลดีต,อการแก]ไขปUญหายาเสพติด

โดยภาพรวม ของประเทศ 

  โรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7) เป̀นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนท่ีเป̀น

นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต]น ท่ีกำลังก]าวจากวัยเด็กไปสู,วัยรุ,น ซ่ึงกำลังเป̀น

วัยท่ีมีความอยากรู]อยากลอง และจากผลการวิจัย การติดยาเสพติดในกลุ,มเด็กและเยาวชน มักจะเน่ืองมาจาก

ปUจจัยท่ีเก่ียวข]องกลายประการ ส,วนหน่ึงอาจจะมาจากครอบครัว ไม,เป̀นสุขมีความขัดแย]ง หรือปล,อยปละละเลย

จนถูกชักจูงไปเสพได]ง,าย หรือใช]ยาเสพติดเป̀นทางออกของชีวิต  ดังน้ันการสร]างภูมิคุ]มกัน โดยการสร]าง

บรรยากาศท่ีอบอุ,น ในครอบครัว การให]ความรักความเข]าใจ แก,เด็กและเยาวชนบุตรหลาน อย,างมีเหตุผลท่ี

ถูกต]องเหมาะสมก็จะเป̀นการปnองกันปUญหาการติดยาเสพติดได]  

  นอกจากน้ันครูก็มีส,วนสำคัญในการช,วยเหลือเด็ก ถ]าครูให]ความสนใจต,อเด็ก ด]วยการทักทาย 

ดูแลใกล]ชิด สนิทสนม สอบถามปUญหา ถึงแม]บางคร้ังจะช,วยได]ไม,มาก แต,ครูก็สามารถท่ีจะแนะนำเด็กในทิศทาง
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ท่ีถูกต]องและควร  ครูท่ีเข]าใจและเห็นใจเด็กจะเปรียบเสมือนผู]ใหญ,ในแบบฉบับท่ีเป̀นจริง ท่ีเด็กจะได]พ่ึงพิงและ

เอาเย่ียงอย,าง โรงเรียนจึงเป̀นสถานท่ีท่ีต]องดำเนินการเก่ียวกับการปnองกันแก]ไขปUญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในเด็ก

และเยาวชน 

วัตถุประสงค2 

๑.เพ่ือให]การดำเนินงานปnองกันและแก]ไขปUญหายาเสพติด ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

๒.เพ่ือให]นักเรียนมีความรู]ความเข]าใจเก่ียวกับยาเสพติด มีทักษะชีวิต มีทักษะในการปnองกัน

ตนเองจาก ยาเสพติด 

๓.เพ่ือให]นักเรียนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีต,อการเสริมสร]างภูมิคุ]ม 

  แนวคิดหลัก : การสร]างภูมิคุ]มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เน]นมาตรการท่ี

เหมาะสมกับช,วงวัยและเป̀นระบบต,อเน่ืองต้ังแต,ระดับช้ันปฐมวัย - อุดมศึกษา ภายใต]กรอบการดำเนินงาน

ปnองกันและแก]ไขปUญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๕ ด]าน ประกอบด]วย ด]านการสร]างภูมิคุ]มกัน ด]านการค]นหา 

ด]านการรักษา ด]านการเฝnาระวัง และด]านการบริหารจัดการ เพ่ือให]เกิดการดูแลช,วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ท่ีเป̀นระบบครบวงจร ซ่ึงในการดำเนินงานแต,ละด]าน อาจมีจุดเน]นท่ีแตกต,างกันข้ึนอยู,กับช,วงช้ันวัย/ช,วงช้ันเรียน 

และบริบทสถานศึกษา 

      ๑. ด?านการสร?างภูมิคุ?มกัน 

       พัฒนา/ส,งเสริมทักษะท่ีจำเป̀นต,าง ๆ เพ่ือปลูกฝUง หล,อหลอมให]เด็กสามารถดำรงชีวิตได]อย,าง

ปลอดภัยจากยาเสพติด เช,น ทักษะสมอง ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ฯลฯ โดยผ,านการอบรมเล้ียงดู การส,งเสริม

พัฒนา การเรียนรู]ผ,านการเรียนการสอนต้ังแต,ปฐมวัย - อุดมศึกษา รวมถึงการสร]างจิตสำนึกท่ีดีควบคู,การมี

คุณธรรมจริยธรรม ในส,วนของช,วงวัยปฐมวัยและประถมศึกษา ต]องอาศัยกลไกครูเป̀นหลักในการถ,ายทอด/สร]าง

การรับรู]ท่ีมีประสิทธิภาพได] และในส,วนของช,วงวัยมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ต]องอาศัยกลไกเพ่ือน 

เป̀นหลักในการถ,ายทอด/สร]างการรับรู]ท่ีมีประสิทธิภาพได] 

     ๑.๑ ระดับปฐมวัย 

  พัฒนาทักษะสมอง เพ่ือวางรากฐานภูมิคุ]มกันระยะยาว ด]วยองค7ความรู]เพ่ือการบริหารจัดการ

ชีวิต (Brain Executive Functions : EF) ให]เด็กรู]จักยับย้ังช่ังใจ ย้ังคิดไตร,ตรอง ควบคุมอารมณ7 ยืดหยุ,น 

ปรับตัว ฯลฯเม่ือเด็กได]รับการพัฒนาอย,างต,อเน่ือง โตข้ึนจะลดโอกาสการเข]าไปเก่ียวข]องกับยาเสพติดหรือ

พฤติกรรมเบ่ียงเบนต,าง ๆ เช,น พฤติกรรมการด่ืมเหล]า การสูบบุหร่ี การทุจริต เป̀นต]น โดยดำเนินการผ,านกลไก 

ครูอนุบาล/ครูผู]ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลและศูนย7พัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศ 

     ๑.๒ ระดับประถมศึกษา 

  เสริมสร]างทักษะชีวิต ให]ความรู]เพ่ือการปnองกันยาเสพติด ควบคู,การส,งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โดยดำเนินการผ,านกลไกบุคลากรปnองกัน เช,น ครูผู]สอนวิชาสุขศึกษา ครูตำรวจ D.A.R.E. ครูพระสอนศีลธรรม 

วิทยากรปnองกันต,าง ๆ ในการสอนสอดแทรกความรู]เพ่ือการปnองกันยาเสพติดท่ีหลากหลายตามบริบท 
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     ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา  

  เสริมสร]างทักษะชีวิต ให]ความรู]เพ่ือการปnองกันยาเสพติด ควบคู,การส,งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

พร]อมด]วยการส,งเสริมสนับสนุนให]มีกิจกรรมเชิงสร]างสรรค7 กิจกรรมกลุ,มเพ่ือน เครือข,าย/องค7กรเยาวชน 

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมการเสริมสร]างความภาคภูมิใจในตน 

     ๒. ด?านการค?นหา 

  สำรวจ ค]นหา คัดกรอง โดยใช]ระบบดูแลช,วยเหลือนักเรียน การสังเกต ซักถาม ฯลฯ และ

แบ,งกลุ,มเพ่ือหามาตรการปnองกันและแก]ไขปUญหายาเสพติดท่ีเหมาะสม ได]แก, กลุ,มท่ัวไป กลุ,มเส่ียง กลุ,มใช]ยา

เสพติด 

      ๓. ด?านการรักษา 

  ให]โอกาสเม่ือเด็กพล้ังพลาดเข]าไปเก่ียวข]องกับยาเสพติด หรือมีแนวโน]มเข]าไปเก่ียวข]องกับยา

เสพติด โดยการปรับความคิด/พฤติกรรม สร]างค,านิยมใหม, ดูแลช,วยเหลือ ติดตามอย,างใกล]ชิด ระหว,าง ครู 

ผู]ปกครอง และนักเรียน ท้ังน้ี สถานศึกษาจะต]องเป�ดให]โอกาสให]เด็กได]เรียนต,อตามปกติ 

 - กลุ,มเส่ียง : ค,ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ,มเส่ียง การให]คำปรึกษา ติดตาม เย่ียมบ]าน ฯลฯ 

 - กลุ,มใช]ยาเสพติด : กรณีค]นพบในสถานศึกษา โดยการทำจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา ร,วมมือกัน

อย,างใกล]ชิดระหว,าง ครู ผู]ปกครอง เจ]าหน]าท่ีสาธารณสุข 

    ๔. ด?านการเฝ3าระวัง 

  สอดส,อง เฝnาระวัง เป̀นหูเป̀นตา ร,วมมือกันระหว,าง ครู นักเรียน ผู]ปกครอง ชุมชน และ

หน,วยงานท่ีเก่ียวข]อง โดยมีกิจกรรมท่ีเข]ามาหนุนเสริม เช,น ลูกเสือต]านภัยยาเสพติด /๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน /

การจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา ฯลฯ 

    ๕. ด?านการบริหารจัดการ 

  การพัฒนาบุคลากร /การขับเคล่ือนกลไกคณะกรรมการ คณะทำงานท่ีเก่ียวข]อง /การจัดทำ

แผนงาน งบประมาณ ฯลฯ ท่ีเก่ียวข]องกับการดำเนินงานปnองกันและแก]ไขปUญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

       นอกจากน้ี สถานศึกษาต]องส,งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมสร]างสรรค7ช,วงป�ดภาคเรียน เช,น 

การจัดพ้ืนท่ีแหล,งเรียนรู] การจัดกิจกรรมเชิงสร]างสรรค7 กิจกรรมเสริมทักษะต,าง ๆ กิจกรรมตามความสนใจของ

ผู]เรียน หรือกิจกรรมส,งเสริมพัฒนาในมิติต,าง ๆ ฯลฯ โดยอาจเป̀นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาดำเนินการเอง หรือเป̀น

กิจกรรมท่ีหน,วยงานต,าง ๆ ได]มีการจัดสนับสนุนให]กับนักเรียนในแต,ละพ้ืนท่ี ท้ังน้ี เพ่ือเป̀นการลดโอกาส ท่ีเด็ก

และเยาวชนจะเข]าไปเก่ียวข]องกับยาเสพติด อบายมุข หรือแหล,งม่ัวสุมต,าง ๆ อีกท้ังในช,วงป�ดภาคเรียน 

       ซ่ึงนักเรียนจะมีเวลาว,างจากการเรียนการสอนปกติ ในการน้ี เพ่ือเป̀นการสอดส,องเฝnาระวัง

นักเรียนร,วมกัน สถานศึกษาต]องขอความร,วมมือไปยังผู]ปกครองในการช,วยกันสอดส,อง ดูแล เฝnาระวัง บุตรหลาน

อย,างใกล]ชิด โดยอาจสร]างช,องทางในการติดต,อส่ือสารระหว,างครู และผู]ปกครอง ในช,วงป�ดภาคเรียนร,วมด]วย  
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       การปnองกันยาเสพติดในสถานศึกษาจะสำเร็จได]ต]องร,วมมือกันจากหลายภาคส,วน โดยต]องมี

กระบวนการดูแล เช่ือมโยง ส,งต,อ กำกับ ติดตาม ต้ังแต,เด็กอยู,ในร้ัวสถานศึกษา (ในบทบาทเพ่ือนช,วยเพ่ือน/ครู

ดูแลลูกศิษย7) และเม่ือเด็กกลับบ]านไปสู,ครอบครัวหรือชุมชน (ในบทบาทพ,อแม,ดูแลลูก/คนในชุมชนดูแลบุตร

หลาน) รวมถึงความร,วมมือจากหน,วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวข]อง โดยมีสถาบันพ้ืนฐานและบุคลากรท่ีเก่ียวข]อง 

ได]แก, สถานศึกษา ศูนย7พัฒนาเด็กเล็ก ผู]บริหารสถานศึกษา ครูผู]สอน/ครูผู]ดูแลเด็ก กลุ,มเพ่ือน เครือข,าย/องค7กร

เยาวชน บ]าน ผู]ปกครอง/ครอบครัว วัด/มัสยิด/โบสถ7 พระสงฆ7/ผู]นำศาสนา หมู,บ]าน/ชุมชน ท]องถ่ิน ผู]นำชุมชน 

ตำรวจ/ทหาร/ฝxายปกครอง โรงพยาบาล/รพ.สต. จนท.สาธารณสุข เป̀นต]น 

โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม ระดับช้ัน 

๑.การสร]างภูมิคุ]มกันปUญหายาเสพติด อนุบาล-มัธยมศึกษา 

๒. กิจกรรมลูกเสือต]านภัยยาเสพติด  ประถมศึกษา -มัธยมศึกษา 

๓. กิจกรรมค,ายทักษะชีวิต มัธยมศึกษา 

๔. กิจกรรมตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) มัธยมศึกษา 

๕. กิจกรรมการเสริมสร]างภูมิคุ]มกันผ,านกิจกรรมครู D.A.R.E ประถมศึกษาปTท่ี ๕  

 

 

๑. ภัยคุกคามด?านอุบัติเหตุและอุบัติภัยนักเรียน 

หลักการและเหตุผล  

              การปnองกันและแก]ไขอุบัติภัยในโรงเรียนให]บรรลุผลหรือประสบผลได]อย,างย่ังยืนน้ันต]องคำนึงถึงหลัก

ความปลอดภัย ซ่ึงต]องเกิดมาจากองค7ประกอบท่ีสำคัญ ๓ ส,วน ได]แก, องค7ประกอบท่ีเก่ียวข]องกับบุคคล (ผู]ท่ีอยู,

ในโรงเรียนท้ังหมด) องค7ประกอบของสภาพแวดล]อมท่ีมีความปลอดภัย และองค7ประกอบท่ีเก่ียวข]องกับการ

ดำเนินการบริหารงานด]านความปลอดภัยในโรงเรียน 

              ๑. องค2ประกอบท่ีเก่ียวข?องกับบุคคล มีแนวทางการป3องกันและแก?ไข ดังน้ี 

              ๑) ผู]บริหารและครูในโรงเรียนต]องรู]จักวิธีการช,วยเหลือปฐมพยาบาลเบ้ืองต]น เม่ือนักเรียนได]รับ

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ควรมีการปรับปรุงห]องปฐมพยาบาลและสวัสดิการเก่ียวกับสุขภาพ หากจำเป̀นควรมีพยาบาล

ประจำโรงเรียน ถ]าหากไม,สามารถจัดหาพยาบาลประจำโรงเรียนได] ครูท่ีทำหน]าท่ีดูแลเก่ียวกับสุขภาพของ

นักเรียนต]องมีความรู]หรือผ,าน การอบรมเร่ืองน้ีมาโดยตรง 

              ๒) ทางโรงเรียนควรจัดอบรมเก่ียวกับการปnองกันอุบัติภัยให]กับนักเรียน 

              ๓) ครูในโรงเรียนต]องคอยสอดส,องดูแลในส,วนต,าง ๆ ของโรงเรียนหากเกิดเหตุใด ๆ ข้ึน จะได]แก]ไข

สถานการณ7ได]ทันท,วงที 
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              ๔) ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข]องกับความปลอดภัยให]กับครู นักเรียน 

บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือส,งเสริมการคิดอย,างปลอดภัย สร]างนิสัยระมัดระวัง และปลูกฝUงการปnองกันภัย โดย

สามารถบูรณาการเร่ืองการปnองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการจราจร อัคคีภัยและสารพิษต,าง ๆ เข]าไปในกิจกรรม

การเรียนการสอน และมุ,งเน]นให]มีการฝ�กปฏิบัติหรือกิจกรรมส,งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 

              ๒. องค2ประกอบเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล?อมให?มีความปลอดภัยภายในโรงเรียน มีแนวทาง

ปฏิบัติ ดังน้ี 

              ๑) การดูแลบำรุงรักษา ซ,อมแซมโครงสร]างอาคาร ห]องเรียน โต£ะ เก]าอ้ี บันได และทางเดินให]อยู,ใน

สภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง ใช]งานได]ตามความเหมาะสม 

              ๒) เคร่ืองมือและอุปกรณ7 ต]องจัดเก็บให]เป̀นระเบียบเรียบร]อย และอยู,ในสภาพท่ีพร]อมใช]งาน 

              ๓) ควรจัดให]มีแสงสว,างเพียงพอ และมีการระบายอากาศท่ีดีในห]องเรียน ห]องปฏิบัติการ ห]อง

พยาบาล และห]องต,าง ๆ ในอาคารเรียน 

              ๔) สนามโรงเรียน ไม,ว,าจะเป̀นสนามเด็กเล,น สนามกีฬา และสนามหญ]า ต]องดูแลให]อยู,ในสภาพไม,

ชำรุด ไม,เป̀นหลุมเป̀นบ,อ และไม,มีเศษวัสดุมีคม 

              ๕) สนามเด็กเล,น ต]องจัดสภาพพ้ืนท่ีสนามให]ปลอดภัย เช,น บ,อทรายควรมีความหนาอย,างน]อย ๙-

๑๒ น้ิว อุปกรณ7เคร่ืองเล,นต]องได]มาตรฐาน และติดต้ังได]อย,างถูกต]องและปลอดภัย นอกจากน้ีควรดูแลอุปกรณ7

เคร่ืองเล,นให]ปลอดภัย และตรวจตราอยู,เสมอ หากชำรุดต]องรีบซ,อมแซมแก]ไข 

              ๖) ติดต้ังปnายประกาศเก่ียวกับคำเตือนตามสถานท่ีท่ีอาจจะเป̀นอันตรายต,อนักเรียน ดังตัวอย,าง

ข]อความเตือนในปnายประกาศ เช,น สนามล่ืน บันไดชัน ลงช]า ๆ เดินชิดซ]าย เป̀นต]น 

              ๓. องค2ประกอบเก่ียวข?องกับการดำเนินการด?านความปลอดภัยภายในโรงเรียน มีแนวทางปฏิบัติ 

ดังน้ี 

              ๑) ควรมีการจัดระบบไฟฟnาท่ีปลอดภัย โดยจัดวางสายไฟต,างๆ ให]เหมาะสม จัดให]มีระบบความ

ปลอดภัย หากเกิดกระแสไฟฟnาลัดวงจร โดยเฉพาะบริเวณตู]ทำน้ำเย็นต]องหม่ันตรวจสอบไม,ให]ชำรุดเสียหาย หาก

พบต]องดำเนินการแก]ไขทันที 

              ๒) มีการจัดให]มีระบบปnองกันอัคคีภัย มีอุปกรณ7ดับเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพ และควรมีการจำลอง

สถานการณ7เพ่ือฝ�กซ]อมการหนีไฟ 

              ๓) มีการจัดบริการความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับโรงเรียน โดยมีหัวหน]ากลุ,มนำ การข]ามถนน

ควรมีครูเวร หรือตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกบริเวณหน]าโรงเรียน นอกจากน้ีในการให]บริการรถ

โรงเรียน ต]องจัดสถานท่ีจอดรถรับ-ส,งนักเรียน แยกเป̀นสัดส,วนจากท่ีจอดรถของผู]ปกครองนักเรียน และท่ีสำคัญ

ผู]ขับรถของโรงเรียนต]องผ,านการอบรมการขับข่ีรถยนต7มาเป̀นอย,าง ดี 

              ๔) จัดให]มีห]องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต]น โดยต]องมีครูท่ีผ,านการอบรมความรู]การ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองต]น 
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              ๕) มีการจัดต้ังชมรมทางด]านการปnองกันอุบัติภัยในโรงเรียน เพ่ือเป�ดโอกาสให]นักเรียนมีส,วนร,วมใน

การแก]ปUญหากับบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป̀นประสบการณ7ท่ีตนจะต]องพบในชีวิตประจำวัน 

              ๖) มีการจัดต้ังกิจกรรมพิเศษท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน เช,น การนำนักเรียนออกช,วยดูแล

การจราจรบนท]องถนน เรียนรู]วิธีปฏิบัติอย,างถูกต]อง 

              ๗) มีการจัดอบรมการเรียนการสอนท่ีเน]นการทำกิจกรรมให]มีความรอบคอบและปลอดภัย เช,น 

กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร7 ครูต]องมีความชำนาญ รอบคอบ และแนะนำวิธีการทดลองท่ีถูกต]องและ

ปลอดภัย 

 

วัตถุประสงค2 

๑.เพ่ือให]การดำเนินงานปnองกันและแก]ไขการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย ในสถานศึกษา 

๒.เพ่ือให]นักเรียนมีความรู]ความเข]าใจเก่ียวกับปnองกันและแก]ไขการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย  

๓.เพ่ือให]นักเรียนสามารถเสริมสร]างภูมิคุ]มกันและใช]ชีวิตประจำวันได]อย,างปลอดภัย 

 โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม ระดับช้ัน 

๑. กิจกรรมเสริมสร]างความรู]ด]านอุบัติเหตุและอุบัติภัย อนุบาล-มัธยมศึกษา 

๒. กิจกรรมประกันชีวิตนักเรียน  อนุบาล-มัธยมศึกษา 

 
 

 

๑. ภัยคุกคามด?านโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) 

หลักการและเหตุผล  

การแพร,ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ซ่ึงขณะน้ี ยังไม,มีวัคซีน

ปnองกันโรคและไม,มียารักษาโรคโดยตรง จำเป̀นอย,างย่ิงท่ีสถานศึกษาต]องเตรียมความพร]อม รับมือกับ

สถานการณ7การแพร,ระบาดของโรคดังกล,าว ท่ีจะส,งผลกระทบอย,างมากต]อระบบการจัดการเรียนการสอน และ

สุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ส่ิงสำคัญท่ีสุดในช,วงระยะเวลาต,อจากน้ีไป ท้ังผู]บริหาร ครู 

นักเรียน ผู]ปกครอง และบุคลากรของสถานศึกษา ต]องปรับตัวกับการใช]ชีวิตวิถีใหม, “New Normal” เน]นการ

ปฏิบัติภายใต]มาตรการการปnองกันการแพร,ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) อย,าง

เคร,งครัด เพ่ือให]สถานศึกษาเป̀นสถานท่ีท่ีปลอดภัยจากติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ส,งผลให]

นักเรียนสามารถเรียนรู]ได]อย,างเต็มศักยภาพ และปลอดภัยจากโรค  
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วัตถุประสงค2  

  ๑. เพ่ือเป̀นการเสริมสร]างความรู]ด]านการปnองกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙     

(COVID -๑๙) 

๒. เพ่ือให]นักเรียนสามารถปnองกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) 

๓. เพ่ือให]นักเรียนมีความรู]ความเข]าใจเก่ียวกับการแพร,ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID -๑๙) 

 

 โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม ผู?รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ7 งานประชาสัมพันธ7 

๒. กิจกรรมเสริมสร]างความรู]ด]านการแพร,ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา -๑๙ ครูและนักเรียนแกนนำ 

๓. กิจกรรมความปลอดภัย จากการลดการ แพร,เช้ือโรค ครู 
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บทที่ ๔ 

แนวทางการดำเนินงานและรายละเอียดของแผนงานโครงการ 

S กรอบแนวทางการดำเนินงาน 

S แนวทางการดำเนินงาน 

S แผนงาน/โครงการ 

 

๑. กรอบแนวทางการดำเนินงาน 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด]านการปnองกันและแก]ไขปUญหาด]านภัยคุกคามและความม่ันคงปลอดภัย

จากภัยคุกคาม ได]กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน ไว]ดังน้ี  

๑) กำหนดแผนการดำเนินงาน  

๒) วิเคราะห7ความสอดคล]องของกลยุทธ7ท่ีเก่ียวข]อง  

๓) กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให]สอดคล]องกับกลยุทธ7ตามแผนปฏิบัติการ ปnองกันและแก]ไข

ปUญหาด]านภัยคุกคามของโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7) 

๒. แนวทางการดำเนินงาน 

ในการจัดทำแผนปnองกันภัยคุกคาม ของโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7) ได]กำหนดกรอบแนว

ทางการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงานไว] ดังน้ี  

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

๑. ศึกษาและทบทวนเก่ียวกับกฎ ระเบียบ และแผนต,าง ๆ ท่ีเก่ียวข]อง พ.ค. ๒๕๖๓ 

๒. ติดตามข]อมูลข,าวสารท่ีเก่ียวข]อง พ.ค. ๒๕๖๓ 

๓. พิจารณาการกำหนดแผนการดำเนินงาน ให]สอดคล]องกับกลยุทธ7ของ 

แผนปฏิบัติการด]านปnองกันและแก]ไขปUญหาด]านภัยคุกคาม 

มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๔. เสนอผู]บริหารอนุมัติแผนปฏิบัติการพร]อมแจ]งหน,วยงานดำเนินการ ตาม

แผนปฏิบัติการด]านการปnองกันและแก]ไขปUญหาฯ  

มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๕. แต,งต้ังผู]รับผิดชอบและคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๖. ติดตามการดำเนินงาน มิ.ย. ๒๕๖๓ – มี.ค. ๒๕๖๔ 

๗. แจ]งผลการดำเนินงานให]หน,วยงานต]นสังกัด มี.ค. ๒๕๖๔ 
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๓. แผนงาน/โครงการ 

ประเภทภัยคุกคาม ระยะเวลาดำเนินการ ผู?รับผิดชอบ 

๑.ภัยคุกคามด?านยาเสพติด 

   ๑.๑ การสร(างภูมิคุ(มกันป3ญหายาเสพติด 

   ๑.๒ จกรรมลกูเสือต(านภัยยาเสพติด 

   ๑.๓ กิจกรรมคAายทักษะชีวิต 

   ๑.๔ กิจกรรมตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) 

   ๑.๕ กิจกรรมการเสริมสร(างภูมิคุ(มกันผAานกิจกรรมครู D.A.R.E 

    

ตลอดปTการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.ภัยคุกคามด?านอุบัติเหตุและอุบัติภัยนักเรียน 

   ๒.๑ กิจกรรมความรู]ความปลอดภัยทางถนน 

   ๒.๒ กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

ตลอดปTการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.ภัยคุกคามด?านโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-๑๙    

(COVID ๒๐๑๙) 

   ๓.๑. กิจกรรมประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ7 

   ๓.๒ กิจกรรมเสริมสร]างความรู]ด]านการแพร,ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา -๑๙ 

   ๓.๓ กิจกรรมความปลอดภัย จากการลดการ แพร,เช้ือ

โรค 

ตลอดปTการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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บทที ่๕ 

การขับเคลือ่นและติดตามผลการดำเนินงาน 

  

S แนวทางการขับเคล่ือนแผนลงสู<การปฏิบัติ  

S แนวทางการติดตามและประเมินผล  

S กลไกแห<งความสำเร็จ  

 

เพ่ือให]แผนปฏิบัติการปnองกันและแก]ไขปUญหาภัยคุกคามของโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุ

เคราะห7) ประสบผลสำเร็จตาม เปnาหมายท่ีกำหนดไว] จึงต]องมีการกำหนดแนวทางและวิธีการขับเคล่ือนท้ังใน

ส,วนของระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมไปถึงต]องการติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือมีประกอบการพิจารณา

ทบทวนแผนปฏิบัติการให]มี ความทันต,อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและภัยคุกคามในอนาคต 

๕.๑ แนวทางการขับเคล่ือนแผนลงสู<การปฏิบัติ 

เพ่ือให]การดำเนินงานเกิดผลเป̀นรูปธรรม จึงได]จัดทำข]อเสนอแนะข้ึนท้ังในระดับนโยบาย และ

ระดับปฏิบัติท่ีมีความเก่ียวข]องกับภัยคุกคามไว] ดังน้ี  

๑.๑ ข?อเสนอแนะต<อระดับนโยบาย ได]แก,   

๑) การสร]างความร,วมมือระหว,างโรงเรียน ผู]ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน,วยงานท่ีเก่ียวข]อง 

๒) การมีนำนโยบายท่ีเก่ียวข]องทุกๆ ด]านมายึดถือปฏิบัติ   

๓) การเช่ือมโยงการทำงานด]านการปnองกันและแก]ไขภัยคุกคามของโรงเรียน โดยการ 

แต,งต้ังคณะทำงานหรือทีมงาน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู]เก่ียวกับภัยคุกคามกับหน,วยงานท่ีเก่ียวข]องเพ่ือหาวิธีการ 

ปnองกันการถูกคุกคาม  

๔) ให]จัดทำและบรรจุโครงการท่ีเก่ียวข]องกับภัยคุกคามไว] ในแผนปฏิบัติราชการของ

สถานศึกษา  

๑.๒ ข?อเสนอแนะต<อระดับปฏิบัติท่ีมีความเก่ียวข?องกับภัยคุกคาม ได]แก,   

๑) การสร]างเครือข,ายด]านภัยคุกคามในภาพรวมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

๒) ขอรับการสนับสนุนของหน,วยงานท่ีเก่ียวข]อง  

๓) การเตรียมความพร]อมในการตอบสนองต,อสถานการณ7ฉุกเฉินได]ทันท,วงที  

๔) การติดตามข,าวสารและแบ,งปUนข]อมูลระหว,างหน,วยงานในประเด็นท่ีเก่ียวข]อง  

๕) การให]ความรู]ความเข]าใจและผลิตแกนนำนักเรียน  

๖) การสร]างความตระหนักรู] (Awareness) ให]กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  
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 ๕.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล  

๑) รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม/แผนงาน/ โครงการท่ีเก่ียวข]องกับการปnองกันและแก]ไข

ปUญหาด]านภัยคุกคาม ท่ีได]ดำเนินการไปแล]ว ให]ฝxายบริหารทราบ เพ่ือใช]ประกอบการติดตามและประเมินผล  

๒) จัดต้ังคณะทำงาน เพ่ือติดตามการดำเนินงานและให]ข]อเสนอแนะ เพ่ือเป̀น แนวทางการดำเนินงาน

ในสถานศึกษา 

๓) กำหนดระยเวลาและแนวทางในการดำเนินงาน การกำกับ ติดตามและรายงานท่ีชัดเจน  

  

๕.๓ กลไกแห<งความสำเร็จ  

๑) การผลักดันของฝxายบริหาร ในการให]ความสำคัญกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด]านภัยคุกคาม

และผลักดันให]เกิดผล เป̀นรูปธรรม ชัดเจน และต,อเน่ือง  

๒) การแต,งต้ังผู]รับผิดชอบท่ีทำหน]าท่ีดำเนินงานแต,ละฝxาย การกำกับดูแลด]านความม่ันคงปลอดภัยด]าน

ภัยคุกคาม เพ่ือวางนโยบาย และกำหนดการปฏิบัติอย,างชัดเจน  

๓) การขอความร,วมมือจากหน,วยงานท่ีเก่ียวข]อง ท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนต]องให]ความร,วมมือ

และมีส,วนร,วมในการดำเนินงาน ตลอดจนร,วมกันสร]างความตระหนักรู]เร่ืองการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด]าน

ภัยคุกคาม 

๔) ต]องมีการทบทวนประเมินผลการปฏิบัติการของแผนปฏิบัติการปnองกันและแก]ไขภัยคุกคามอย,าง

น]อยปTละ ๑ คร้ัง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให]เหมาะสมกับสถานการณ7 

YYYYY 
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ภาคผนวก 
คำส่ังคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนงาน 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบติัป้องกนัภยัคุกคามในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

โรงเรียนวดัทา่ไทร(ดิตถานุเคราะห)์ สาํนักงานเขตพืM นทีN การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต ๑ 
30 

 

คำส่ังโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)   

ท่ี         /  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แต,งต้ังคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนปnองกันด]านภัยคุกคามในสถานศึกษา 

…………………........................... 

 

  โรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7 )  ได] รับนโยบายจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร7ธานี เขต ๑ เก่ียวกับการจัดทำแผนปnองกันด]านภัยคุกคามในสถานศึกษา เพ่ือใช]ในการ

ขับเคล่ือนแผนการปnองกันภัยคุกคามสู,การปฏิบัติ และสถานศึกษาสามารถดำเนินงานปnองกันภัยคุกคามได]ทุก

รูปแบบ  และสอดคล]องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถา

นุเคราะห7)  จึงขอแต,งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปnองกันด]านภัยคุกคามในสถานศึกษา ปTการศึกษา ๒๕๖๓  

ดังต,อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด]วย 

 ๑. นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย7 ผู]อำนวยการโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)  ประธานกรรมการ 

๒. นางจิราพร  ขอนแก]ว  ครูโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)    รองประธานกรรมการ 

๓. นางวรนาถ  เพชรเก้ือ  ครูโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)          กรรมการ 

๔. นางวลัดดา  คงนิล  ครูโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)          กรรมการ 

๕. นางถนอมทรัพย7  โรจนรัตน7 ครูโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)          กรรมการ 

๖. นางดวงเพ็ญ  อินทร7แก]ว ครูโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)      กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน?าท่ี    วิเคราะห7ปUญหา ความต]องการจำเป̀น พิจารณาค]นหาทางเลือกการแก]ปUญหาหรือ

พัฒนางานวางแผนจัดทำแผนงานโครงการ ปฏิทินการนิเทศ สร]างเคร่ืองมือการนิเทศ ดำเนินการตามแผน กำกับ

ติดตาม ประเมินความก]าวหน]า ประเมินผลสรุป และพิจารณาผลการรายงาน 

๒. คณะทำงานจัดทำแผนป3องกันด?านภัยคุกคามในสถานศึกษา  ประกอบด]วย 

๑. นางดวงเพ็ญ  อินทร7แก]ว  ครูโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)   คณะทำงาน 

๒. นางสาวจรรยาภรณ7 ศิริกาญจน7  ครูโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)   คณะทำงาน 

          ๓. นางสาวอ]อมใจ  อร,าม   ครูโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)   คณะทำงาน 

๔. นางสาวป�ยวรรณ  คีรีสุทธ์ิ  ครูโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)   คณะทำงาน 
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๕. นางรัตติยา  ธีระเผ,าพันธ7   ครูโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)   คณะทำงาน 

๗. นางสาวนงลักษณ7  ทองสีสัน  ครูโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)   คณะทำงาน 

๘. นางสาวภัทราภรณ7 ณ พัทลุง  ครูธุรการโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)  คณะทำงาน 

๙. ว,าท่ี รต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ7  ครูโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)   คณะทำงาน 

บทบาทหน?าท่ี    จัดทำแผนปnองกันด]านภัยคุกคามในสถานศึกษา  เพ่ือใช]ในการดำเนินการปnองกันด]าน

ภัยคุกคามในสถานศึกษา  จัดทำเอกสารเป̀นรูปเล,ม 

 ให]คณะกรรมการท่ีได]รับแต,งต้ังปฏิบัติงาน อย,างเต็มกำลังความรู]ความสามารถให]เกิดประโยชน7

สูงสุดต,อสถานศึกษาและทางราชการ     

  ท้ังน้ีต้ังแต,บัดน้ีเป̀นต]นไป  

   ส่ัง  ณ วันท่ี  ๒   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

 

      ลงช่ือ                                                         

                                (นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย7) 

                   ผู]อำนวยการโรงเรียนวัดท,าไทร(ดิตถานุเคราะห7)   
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