
นางสาวธญัชินาฐ์ ปัทมารงั
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มอืการปฏิบติังาน
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ก ลุ ่ม ง า น ส ่ง เ ส ร ิม ก ิจ ก า ร น ัก เ ร ีย น ก ลุ ่ม ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ส พ ม . 2 1   
ิิ  ̊ ิิ ิุ ิ่ ิิ ิ ั ิี 

ก ลุ ่ม ง า น ส ่ง เ ส ร ิม ก ิจ ก า ร น ัก เ ร ีย น ก ลุ ่ม ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ส พ ม . 2 1   
ิิ  ̊ ิิ ิุ ิ่ ิิ ิ ั ิี 

ค าน า 
คู่มื อการปฏิบื ติงานฉบ บนี้ ื เป็นส่วนหนื ่งของการด าเนินการเพื ่อเป็นการเพืิ่มประสิทธืิภาพในการปฏืิบ ติงานในกลุ่มส่งเสริมการจ ดการ 

ศ กษาที่อืิงกื บคู่มื อการปฏิบื ติงานของส านื กงานคณะกรรมการการศื กษาขื ้นพื ้นฐานทีื่ได้จ ดทำไวื้ื เพื ่อให้บุคลากรของสำน กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประถมศื กษา 

ได้นำเสนอกระบวนการปฏิบ ตงิานประจำที่เป็นงานหลื กและการปร บปรุงให้สอดคลื้องกื บการปฏืิบื ติงานในปัจจืุบ นรวมืท ้งแบบฟอร์มที่ใช้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 เพ ่อนำไปปฏิบ ติงานในหน้าที่ที่ได้ร บมอบหมายตามคำส ่งสำน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ืเขต 3 ืให้มีประสิทธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ 

ต่อราชการ 

ขอขอบคุณผ้อ านวยการส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ เขตื3ืืรองผู้อ านวยการ ส านื กงานเขตพื ้นทีื่การศื กษาประถมศ กษา 

กาฬสินธ์ุืเขต 3 ทุกคน ผู้อ านวยการกลุ่มสื่งเสรืิมการจ ดการศื กษาและผู้อ านวยการกลุ่มที่เกืี่ยวขื้องืตลอดจนบุคลากรในส งก ดที่แนะน าในการจ ดท าคู่มื อในคร ้งนี้ สื่งผลให้

การปฏิบ ติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จ งขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 
ืืืืืืืืืืืืืนางสาวธ ญชินาฐ์ืืปัทมาร ง  

น กวิชาการศ กษาช านาญการ



สารบญั 
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เรื่อง                                                                                                                                      หน้า 
-  คู่มื อการปฏิบื ติงานสง่เสริมการบรืิหารจื ดการขยะในสถานศื กษาืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื1     1 

- งานสง่เสริมสุขภาพอนาม ยืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 
-  คู่ม อการปฏิบ ติงานสง่เสริมสุขภาพอนาม ยในสถานศ กษาจ ดสภาพแวดล้อมให้ถูกสขุล กษณะืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื6ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 

    และเฝ้าระว งติดตามดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล    

  ืื2 

-ืืคู่มื อการปฏิบื ติงานสง่เสริมวินื ยจราจรในสถานศื กษา และงานป้องกื นอืุบ ติเหตืุบนท้องถนนืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื8  90 
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ืืืืืืืืืืประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 

ืืืืืืืืประชาสื มพื นธื์ รณรงค์การคื ดแยกขยะ 

ืืืืืืืแจ้งโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม 

ค  ่มือการปฏ ิบัติงาน 

งานส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 

   งานส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 

1. วัตถุประสงค์ 
ืืืืืืืืืืืืืืืืเพ ่อส่งเสริม ืสน บสนุนให้ผู้บริหาร ืบุคลากรทางการศ กษา ืเจ้าหน้าที ่ครูและน กเรียนมีวิน ยในตนเองื มีจิตส าน กต่อส งคมและสิง่แวดล้อม 
ร่วมม อก นจ ดการขยะให้เป็นศูนย ์เกิดความย ่งย นเป็นหน่วยงานและโรงเรียนปลอดขยะสามารถเป็นแบบอยา่งที่ดไีด้ ขยายสู่ชุมชน ส งคมและประเทศชาต ิ

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

2.1 ื ประชุมชืี้แจงการด าเนินการด้านการจ ดการขยะให้ก บโรงเรียนในสื งกื ด 
2.2 ื ประชาส มพ นธ ์รณรงค์การค ดแยกขยะ 
2.3 แจ้งโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม/ประกวดโรงเรียนปลอดขยะเพ ่อค ดเล อกโรงเรียนต้นแบบ 

2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานด้านการจ ดการขยะ 
2.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

                                                                          Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
3. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการด าเนินการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
 

 
 

ติดตาม ประเมินผลและ รายงานผล 

ืืืืืืืืืืืเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 | 
 

  
 

 

 

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ ่อสรา้งเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพืการป้องก นโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพ เพื ่อสุขภาพ และการป้องกื นโรค ท ้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2. เพ ่อสง่เสริมสน บสนุนด้านโภชนาการ อาหารกลางว น และสุขภาพน กเรียนในโรงเรียน 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ประชากรว ยเรียนให้มีสุขภาพสมบูรณท์ ้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
2. สถานศ กษาจ ดกิจกรรมเพ ่อสุขภาพผูเ้รยีนได้อยา่งท ่วถ ง 
3. ผู้ปกครอง ชุมชน และส งคมได้ร บการดูแลด้านสุขภาพอนาม ย 

 

ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความร ้ 
สุขภาพ หมายถ งืพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถ งความเจรญิเตบิโตของร่างกายืด้วยการปฏิบ ติ ดูแลอย่างถูกสุขล กษณะ 
อนาม ย หมายถ ง การบริโภค อุปโภค อย่างถูกต้องและถูกสุขล กษณะ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. สร้างความเข้าใจให้สถานศ กษา ครู และบุคลากรทางการศ กษาเห็นความส าค ญเกีย่วก บงาน ส่งเสริมสุขภาพอนาม ยของน กเรียน 
2. ส่งเสริมประสานร่วมกื บหนื่วยงานที่เกืี่ยวขื้องในการด าเนินโครงการสื่งเสรืิมสุขภาพ เชื่นืโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการ 

อาหารกลางว นในโรงเรียน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนฟันสวย ยิ้มใส โครงการโรงอาหารอ่อนหวาน โครงการค ดเล อกโรงเรียนต้นแบบอาหาร 
กลางว นระด บประเทศ โครงการค ดเล อกโรงเรียนต้นแบบน กเรียนไทยสุขภาพดี โครงการเด็กไทยแก้มใส โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ โครงการประกวดกิจกรรม
ด้านท นตสาธารณสุข โครงการจ ดกระบวนการเรียนรืู้สืุขภาวะ โครงการปื้องกื นืควบคุมและก˚าจ ดโรคพษิสุน ขบ้า กิจกรรมรณรงค ์
ฟันสะอาด เหง อกแข็งแรง 

3. ส่งเสริมใหส้ถานศ กษาจ ดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขล กษณะและเฝ้าระว งตดิตามดูแลภาวะ โภชนาการและสุขาภิบาล รวมถ งการสน บสนุน 
ป้องก นโรคระบาด โรคติดต่อที่ร้ายแรง และการจ ดหาอุปกรณ ์แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

4. ประเมืิน ติดตามผลการปฏิบื ติการอยา่งตอ่เน ื่อง 
- ศ กษาสภาพปญัหาดา้นสง่เสริมสุขภาพอนาม ย 
- จ ดท าเคร ่องม อใหส้อดคล้องก บขอบเขตที่จะประเมินและติดตาม 
- ด าเนินการเก็บข้อมูล 

- วิเคราะห ์ส งเคราะห์ข้อมูล 
- สรุปผลรายงาน เผยแพรผ่ลการติดตาม 
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ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ข ้นตอนการปฏิบ ติงาน ระยะเวลา ผู้ร บผดิชอบ 

1. สร้างความเข้าใจใหส้ถานศ กษา บุคลากรืเห็นความส าค ญเกี่ยวก บงาน 
ืสง่เสรมิสุขภาพ อนาม ยของน กเรียน 

ตลอดปี น กวิชาการศ กษา 
กลุ่มส่งเสรืิมการจ ดการศื กษา 

2. สง่เสริมการด าเนนิงานของสถานศ กษาเกี่ยวก บสุขภาพอนาม ยน กเรียน 
ืืเชื่น โรงเรียนส่งเสริมืสุขภาพ โครงการเด็กไทยแก้มใส โครงการน กเรียน  ืืืื 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืไทยสุขภาพด ีโครงการสง่เสริมโภชนาการ อาหารกลางว นและสุขภาพ 
น กเรียนในโรงเรียน 

ตลอดปี น กวิชาการศ กษา 
กลุ่มส่งเสรืิมการจ ดการศื กษา 

3. ด าเนินการในการสง่เสริมใหส้ถานศ กษา จ ดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขล กษณะ 
ืและเฝ้าระว งตดิตามดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 

ตลอดปี น กวิชาการศ กษา กลุ่มส่งเสรืิมการจ ด
การศื กษา 

4. จ ดท าข้อมูลสารสนเทศข้อมูลภาวะโภชนาการ โดยให้โรงเรียนรายงาน 
ผ่านระบบ Thai SchoolืLunch system ของส าน กงานกองทุนเพ ่อ 
ืืืืืืืืืืืืืืโครงการอาหารกลางว น สพฐ. 

10 มิ.ย. 
30 ก.ย. 
10 พ.ย. 
30 มี.ค. 

น กวิชาการศ กษา กลุ่มส่งเสรืิมการจ ด
การศื กษา 

ืื5. ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบ ติการอย่างต่อเน ่อง ตลอดปี น กวิชาการศ กษา 
กลุ่มส่งเสรืิมการจ ดการศื กษา 

  6.ืืปร บปรุงและรายงานผลการปฏิบ ตงิานและเผยแพร่ ตลอดปี น กวิชาการศ กษา 
กลุ่มส่งเสริมการจ ดการศื กษา 
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สร้างองค์ความรู้ 

โรงเรียนรายงานข้อมูล/สรุปผล 

ประกาศ/ประชาส มพ นธ ์

 

 
 

 

 
 

Flow Chart 
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 แบบฟอร์มท่ีใช ้
1. บ นท กหน งส อราชการ 
2. หน งส อราชการประเภทภายนอก 

เอกสารอ้างอิง 
1.  พระราชบ ญญ ติกองทุนเพื ่อโครงการอาหารกลางวื นในโรงเรียนประถมศ กษา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2.   ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ ่อโครงการอาหารกลางว นในโรงเรียนประถมศ กษา วื่าด้วยการร บเงิน การจ่ายเงิน การเกื็บร กษา 

ืืืืเงืินและการจ ดหาผลประโยชน์ของกองทุนตามกฎหมายืว่าด้วยกองทุนเพ ่อโครงการอาหารกลางว นในโรงเรียนประถมศ กษา พ.ศ.2536 
3. พระราชบ ญญ ตสิุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ.2550 
4. ระเบียบแนวปฏิบ ติเกี่ยวก บอาหารเสรมิ (นม) 
3. คู่ม อการด าเนินงานโครงการสง่เสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณสุข 
4. คู่ม อการจ ดการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศ กษาและพลศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมวิชาการ 
5. ืคู่ม อการด าเนินงานกองทุนเพ ่อโครงการอาหารกลางว นในโรงเรียน กองทุนโครงการเพ อ่อาหารกลางว นในโรงเรียนประถมศ กษาืส าน กงาน

ปล ดกระทรวงศ กษาธิการืส าน กพ ฒนากิจกรรมน กเรียน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข ้นพ ้นฐาน กระทรวงศ กษาธิการ 
6. ืคู่ม อการจ ดการอาหารกลางว นน กเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภื ย ส าหร บโรงเรียนประถมศ กษา ส าน ก 

ืื ืื ืื ืื ืื ืื โืภชนาการ กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณสุข 
7. ืคู่ม อการจ าแนกอาหารืขนมืนมืและเคร ่องด ่มืตามมาตรฐานโภชนาการืส าหร บเด็กอายุื3 – 15 ปีื  (ฉบ บปร บปรุง) 
8. ืแม่คร วอนาม ยห วใจร กเด็ก เคลด็ (ไม่ล บ) ก บการบริการอาหารในโรงเรียน เพ ่อเดก็ไทยมีโภชนาการสมวื ย 
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ค  ่มือการปฏ ิบัตงาน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถ กสุขลักษณะและเฝ้าระวังติดตาม ด แลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล 
 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถ กสุขลักษณะและเฝ้าระวังติดตามด แลภาวะ  โภชนาการและสุขาภบิาล 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ ่อสร้างความเข้าใจให้บคุลากรเห็นความส าค ญเกี่ยวก บงานสง่เสริมสุขภาพอนาม ยของน กเรียน 
1.2  เพ ่อใหื้โรงเรืียนในสื งกื ดไดื้มืีการด าเนืินการในการสื่งเสรืิมใหื้สถานศื กษาจื ดสภาพแวดลื้อมใหื้ถืูกสุขล กษณะ และเฝ้าระว งติดตาม 

ืืืดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ืืสร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าค ญเกี่ยวก บงานสง่เสริมสุขภาพอนาม ยของน กเรียน เช่น โครงการโรงเรียนรอบรู้ดา้นสุขภาพ  

ื ื โครงการโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพระด บเพชร โครงการือย. น้อยื โครงการเด็กไทยสุขภาพด ีโครงการสถานศื กษาปลอดภ ย ฯลฯ 
2.2  จ ดท าแผนการสื่งเสริมการด าเนินงานของสถานศ กษาเกืี่ยวก บสุขภาพอนามื ยนื กเรืียนทืุกกรณืีทีื่กลื่าวืในข้อ 1 
2.3 ืืืด าเนินการในการส่งเสริมใหส้ถานศ กษาจ ดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขล กษณะืและเฝ้าระว งตดิตามดูแล ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล 

2.4 ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบ ติการอยา่งต่อเน ่อง 
2.5 ปร บปรุงและรายงานผลการปฏิบ ตงิานและเผยแพร่ 
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ืืืืประชาสื มพื นธื์สรื้างความืืืืืืื
เข้าใจใหก้ บสถานศ กษา 

ืืืืืืจ ดท าแผนการส่งเสริมการด าเนินงานของสถานศ กษา 

ืืืืนิเทศ ติดตาม 
ืืืืืประเมินผล 

ืืืืืสรุป/รายงานผล 

แกื้ไข/ปร บปรุง ืืืืืืืืืืืืืให้สถานศ กษด าเนินการตามแนวทาง 

         Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

3. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ื ืคู่ม อการด าเนินการโครงการสง่เสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนาม ย 
3.2 ื คู่ม อการจ ดการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศ กษาและพลศ กษา พ.ศ.2545 กรมวิชาการ 
3.3ืืืืคู่ม อแนวทางการด าเนินงานตามข้อก าหนดกิจกรรม “สถานศ กษาปลอดภ ย” กรมสว สดิการและคุ้มครอง แรงงาน 

3.4ืืืืคู่ม อแนวทางการพ ฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
3.5 ื คู่ม อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระด บเพชร กระทรวงสาธารณสุข 
3.6 ื คู่ม อการด าเนินงานโรงเรียน อย. น้อย กระทรวงสาธารณสุข 
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ค  ่มือการปฏ ิบัติงาน 
งานส่งเสริมว ิน ัยจราจรในสถานศ ึกษาและงานป ้องกันอ ุบ ัติเหตุบนท้องถนน 

 

งานส่งเสริมว ิน ัยจราจรในสถานศ ึกษาและงานป ้องกันอ ุบ ัติเหตุบนท้องถนน 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื ่อขื บเคล ่อนการดำเนืินงานดื้านการปื้องกื นและลดอืุบื ตืิเหตืุทางถนนตามนโยบายของจื งหวื ดและนโยบายของชาติ 

1.2  เพื ่อร่วมมื อก นหาแนวทางป้องกื นและมาตรการอื นอาจเกิดอืุบ ติเหตืุข ้นในโรงเรยีนและทางถนน 
1.3  เพื ่อร่วมมื อก นส่งเสรืิม สนื บสนุนการให้ความรู้เรื ่องวืิน ยจราจรแกื่น กเรียนในสื งกื ด 
1.4 ืืเพ ่อร่วมม อก นส่งเสริมให้น กเรียนแกนน ามีส่วนร่วมในการสร้างความตระหน กปลูกจิตส าน กการมีระเบียบวิน ยจราจร การเคารพกฎหมายและกติกา 

ืืของส งคมืในรูปแบบเคร อข่ายเยาวชนเปน็กลไกในการเสริมสร้างการลดอบุ ติเหตุทางถนน 
1.5 ืเพ ่อร่วมแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบ ติที่เป็นเลศิระหว่างผู้บริหาร คร ูบุคลากร ผู้ปกครองน กเรียน ภาค ีเคร อข่ายและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้มีความ 

ืืตระหน กในการรื่วมมื อปื้องกื น เฝื้าระวื ง แกื้ไขปื ญหาการเกืิดอืุบ ติเหตุในสถานศื กษาและทางถนน ตลอดจนการดูแลชื่วยเหลื อนื กเรืียนใหื้มืีความปลอดภื ยใน 
ืืสถานศ กษาและทางถนนอย่างย ่งย น 

2.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ืสำนื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ เขต 3ืประชืุม วางแผนและจ ดท าแผนการด าเนินงานประจ าป ี
2.2  ประชาสื มพื นธื์ขอความร่วมมื อสถานศื กษาในสื งกื ดด าเนืินงานเกีื่ยวกื บวืินื ยจราจรในสถานศื กษา เชื่นืกิจกรรมืโครงการ เป็นตน้ 
2.3 ื สถานศ กษามีการรายงานผลการด าเนินงานวิน ยจราจรในสถานศ กษาเป็นระยะตลอดปีการศ กษา 
2.4  จ ดท าบ นท กขื้อตกลงความร่วมมื อเพื ่อด าเนินงานสื่งเสรืิมวืิน ยจราจรในสถานศ กษาอย่างจริงจื ง 
2.5  จื ดทำประกาศสำนื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธ์ุ เขต 3ืเร อ่ง มาตรการการในการด าเนืินงานส่งเสริมวิน ยจราจรในสถานศ กษา 

ืืประจ าปี 2563  เพ ่อเป็นแนวทางให้ก บครูและบุคลากรทางการ ศ กษาและน กเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ด งนี ้
1)ื ให้สถานศ กษาในส งก ดสำนื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธ์ุ เขต 3ืืืจ ดกิจกรรมการเรียนการสอน “วืิน ยจราจร” โดยน า 

ืืไปบูรณาการการจื ดกืิจกรรมการเรืียนการสอนหรื อจื ดในกืิจกรรมืพ ฒนาผู้เรียนตามช่วงว ยของน กเรียนในแต่ละระด บตามความเหาะสม จ˚านวน 1 คาบ/ส ปดาห ์ืืืื 
ืืคาบละื40–45 นาทีืต ้งแต่ภาคเรียนที่ื1 ปีการศ กษาื2563 เป็นต้นไปืโดยการจ ดกิจกรรมด งกล่าวให้เน้นการจ ดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพ ่อให้น กเรียนได้ผ่อนคลาย 
ืืจากการเรียนปกต ิตามนโยบายลดเวลาเรืียน เพืิ่มเวลารู้ โดยสื่งเสรืิมให้น กเรียนได้ลงม อปฏืิบ ติจรืิง 

2)  ใหื้สถานศื กษาในสื งกื ดสำนื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ เขต 3ืืืแหื่งดำเนืินการข บเคล ่อนกิจกรรมความปลอดภ ยทาง 
ืืถนนอย่างเป็นรูปธรรม เพ ่อสร้างจติส าน กและวางรากฐาน ด้านความปลอดภ ย วิน ย และกฎหมายจราจรอย่างถูกต้อง เพ ่อลดระด บความสญูเสียจากอืุบ ติเหต ุ
ืืทางถนนให้ต่ าลงในอนาคต โดยให้สถานศื กษามกีลไกและมืีมาตรการเกี่ยวกื บวืินื ยจราจรืด งนี้ 

- ด าเนืินการเร ่องความปลอดภื ยในโรงเรืียนตามมาตรการความปลอดภื ยในสถานศื กษาร่วมก บชุมชนและผู้ปกครอง 
- จ ดต ง้คณะกรรมการเพ ่อตรวจสอบการร กษาความปลอดภ ยในสถานศ กษา โดยมีต วแทนของครูและผูป้กครองร่วมตรวจสอบปีละ 4 คร ้ง  

ืืช่วงก่อนเปิดเทอมและกลางเทอมและใหร้ายงานการตรวจสอบพร้อมปัญหาและแนวทางการแกื้ไขให้ต้นสื งกื ดทราบ 
- จ ดท าข้อตกลง ด งนี ้

 บ นท กข้อตกลงในการส่งเสริมและปฏิบ ตติามกฎจราจรและวิน ยจราจรบนท้องถนนก บ รถโดยสารร บ–ส่งน กเรียนทุกค น 
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 บ นท กข้อตกลงในการส่งเสริมและสน บสนนุกิจกรรมวิน ยจราจรก บน กเรียนและผู้ปกครองน กเรียนทุกคน 
-ื ก าหนดให้มีวิธีการเดินทางไป–กล บสถานศ กษาของน กเรียนอยา่งถูกวิธีืและมีความ ปลอดภื ย 
- ื ให้มีการบ นท กข้อมูลอุบ ติเหตุเกีย่วก บการใช้รถใช้ถนนในสถานศ กษาอย่างเป็นระบบ รวมถื งการบ นท กขื้อมืูลบืุคลากรและนื กเรืียน 

ืืที่ขื บขีร่ถจื กรยานยนตื์ทีื่สวมใสื่หมวกนืิรภื ยท ้งผู้ข บและผู้ซ้อนท้าย 
 
 

- ก าหนดมาตรการความปลอดภ ยที่น กเรียนพ งปฏิบ ติและก าก บให้มีการปฏิบ ติจนเป็นกิจ นิส ย ให้บุคลากรและน กเรียนที่ข บขี ่
ืืรถจ กรยานยนต์ต้องสวมใส่หมวกนิรภ ยท ง้ผู้ข บขี่และผู้ซ้อนท้าย หร อ 

- ื จ ดให้มีโครงการหร อกิจกรรมท่ีเกี่ยวก บการสง่เสริมวิน ยจราจรร่วมก บหน่วยงานภายนอกที่ ส่งเสริมความปลอดภ ยทางถนนต่างๆ  
ื ื หร อภาคีเคร อขา่ยในท้องถิ่น ท ้งภาคร ฐและเอกชน 

3) ืให้สถานศ กษารายงานผลการจ ดกิจกรรมการเรียนการสอน เร ่อง “วิน ยจราจร” ของสถานศ กษาในส งกื ดให้ต้นสื งกื ดทราบเม ่อสิ้นภาคเรียน 
ืืท่ี 1 และภาคเรียนที่ 2 

2.6ื และย งด าเนินการด้านต่างๆ ด งต่อไปนี้ 
1)ืืศ กษาแนวทางืระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้องก บการประก นความปลอดภ ยและการป้องก น อืุบ ติภื ยในสถานศื กษา 
2)ืืรณรงค์ใหส้ถานศ กษา น กเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เห็นความส าค ญและร่วมก นก าหนด มาตรการในการป้องกื นความปลอดภื ยและ 

ืือืุบ ติภื ยที่อาจเกิดขื ้น 
3)ืืสื่งเสรืิม สนื บสนืุนใหื้เกืิดการบืูรณาการ สอดแทรกการเรืียนรูื้เกีื่ยวกื บความปลอดภื ยและอุบ ติภ ยที่อาจเกิดข ้นในการ 

ืืเรียนการสอน 
4)ืืติดตามและประเมินผลการด าเนนิการอย่างต่อเน ่อง 
5)ืืสรุปผลการด าเนินงานและปร บปรุงมาตรการในการป้องก นให้ท นต่อเหตุการณอ์ยู่เสมอ 
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ืืก าหนดนโยบาย/วางแผน/โครงการ/ประชาสื มพื นธื์ 

ืืืืืืืสถานศ กษาด าเนินการ 

สำ น กงานเขตนิเทศ ติดตาม/ด าเนินงาน 
โครงการ 

 

 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืสรุปและรายงานผล/มอบเกียรติบ ตร 

ืืืืืืืืืืืสถานศ กษารายงานผลการด าเนินการ 

 

                                                                                     Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 
 

3. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1ืืนโยบายของจ งหวื ด 
3.2ืืพระราชบ ญญ ติการขนสง่ทางบก พ.ศ. 2522 และทืี่แกื้ไขเพืิ่มเติม 
3.3ืืกฎหมายเกี่ยวก บการจราจรและความปลอดภ ยทางถนน 
3.4ืืคู่มื อการเรียนการสอนวืิชาสุขศ กษา 
3.5ืืระเบียบส าน กนายกร ฐมนตร ี ว่าด้วยการป้องก นและลดอุบ ติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 

 
******************************* 
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ภาคผนวก 

กลุ่มส ่งเสริมการจ ัดการศ ึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3  โทรศัพท์ 0 43 869104  โทรสาร 0 43  869853 

 
รายช ื่อเจ้าหน ้าทีแ่ละบ ุคลากรกลุ่มส่งเสร ิมการจัดการศ ึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3     
1. ืจ.อ.ไวกูลืืมะลิรส  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจ ดการศ กษา 
2. ื นางราตรีืืเอราว ณ  น กวิชาการศ กษาช านาญการพิเศษ 
3. ืนางสาวเพ็ญประภาืืภูธาตุเพชรืืืืืืืืืน กวิชาการศ กษาช านาญการ  
4. ืนางสาวดวงเนตรืืส นวิลาศ น กวิชาการศ กษาช านาญการ 
5. ืนางสาวธ ญชินาฐ์ืืปัทมาร ง น กวิชาการศ กษาช านาญการ 
6. ืนางประไพภ ทรืืบญุเร อน น กวิชาการศ กษาช านาญการ 
7. ืนางสาวกติติยาืืศรีวรข นธ์ุ เจ้าพน กงานธุรการปฏิบ ตงิาน 
8.ืืนางสาวกนกวรรณืืวรพลืื น กจิตวทิยาโรงเรยีนประจ าเขตพ น้ที่การศ กษา 
9.  นายอรรคพลืืเนตรคุณ เจ้าหนา้ที่ธุรการ 
 
ที่ปรกึษา 
1. ืนายภ ณฑ์ร กษ์ืืพลต ้อ   ผู้อ านวยการส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธ์ุืเขตื3  
2. ื นายช ยณรงค์ืืฤทธิ์วงค์  รองผู้อ านวยการส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ืเขตื3     
3. ืจ.อ.ไวกูลืืมะลิรส  ืืผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจ ดการศ กษา 

 

คณะผ ้จัดท า 
1. ืจ.อ.ไวกูลืืมะลิรส  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจ ดการศ กษา 
2. ื นางสาวธ ญชินาฐ์ืืปัทมาร ง น กวิชาการศ กษาช านาญการ 
3.ืืนางสาวกนกวรรณืืวรพลืื น กจิตวทิยาโรงเรยีนประจ าเขตพ น้ที่การศ กษา 
4. ืนายอรรคพลืืเนตรคณุ เจ้าหนา้ที่ธุรการ 
ืื 








