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พระราชดำารัส
	 “...เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำาตนเองให้ตกต่ำา	 หรือเป็น

ปัญหาแก่สังคมประการใด	 แท้จริงต้องการจะเป็นคนดี	 มีความสำาเร็จ

มีฐาน	มีเกียรติ	และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น	แต่การท่ีจะบรรลุถึง

จุดประสงค์นั้น	จำาเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำาควบคุมให้ดำาเนินไปโดยถูกต้อง

ในฐานะที่เป็นครู	 เป็นอาจารย์	 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา	 ท่านจะชว่ยเขา

ได้มากที่สุด	 เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆ	 ด้านรองลงมา

จากบิดามารดา...”

ขออัญเชิญความตอนหนึ่ง	ในพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๕

ก





คำานำา
	 ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖
มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี	 ๓๐	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 กระทรวงศึกษาธิการ	 มีภารกิจ
รับผิดชอบ	หมวด	๗	การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ซ่ึงกำาหนด
ให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 มีอำานาจ
ดำาเนินการเพ่ือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 กล่าวคือ	 สอบถาม
ครู	 อาจารย์	 หรือหัวหน้าสถานศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติ	 การศึกษา	 นิสัย
และสติปัญญาของนักเรียน		เรียกให้ผู้ปกครอง	ครูอาจารย์	หรือหัวหน้าสถานศึกษา
มารับตัวนักเรียน	 ให้คำาแนะนำา	 ตักเตือน	 และทำาทัณฑ์บนผู้ปกครองในการ
เล้ียงดูบุตร	 สอดส่อง	 ดูแล	 และรายงานต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
เก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งท่ีชักจูงให้นักเรียนหรือนักศึกษา
ให้ประพฤติตนในทางมิชอบตลอดจนประสานงานกับโรงเรียน	 ครู	 ผู้ปกครอง
ตำารวจ	 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืน	 นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๘	ข้อ	๘	กำาหนดให้ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
อาจจัดให้มีศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด	 แล้วแต่กรณีเพ่ือทำาหน้าท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงาน	 ของเจ้าหน้าท่ีและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖
กระทรวงศึกษาธิการ	 จึงได้ออกประกาศสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง	 จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	 ลงวันที่	 ๓๐	 มีนาคม
พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ซ่ึงกำาหนดให้จัดต้ังศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ในจังหวัดรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น

ข



	 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความสำาคัญของศูนย์เสมารักษ์
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญที่มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน
บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ	
อีกทัง้ยังตอ้งสนับสนุนการปฏบิตังิานของพนักงานเจา้หน้าทีส่่งเสรมิความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัด	 และในส่วนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
พนกังานเจา้หนา้ทีส่่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา	จำาเปน็ตอ้งมคีวามรู้
มีเจตคติ	 และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
กระทรวงศึกษาธิการ	 จึงได้จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการข้ึน	กระทรวงศึกษาธิการ	
หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน	 พนักงานเจ้าหน้าท่ี	
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ	

  (นายการุณ  สกุลประดิษฐ์)
                    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ ๒ แนวทางในการดำาเนินงานศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด		 ๑๙
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	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
	 	 การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ	 ๒๑
	 	 นักเรียนและนักศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
	 	 การแต่งต้ังและออกบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี	 ๒๘
	 	 ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 	 การต่อบัตรประจำาตัว	หรือการแต่งต้ังและออกบัตรประจำาตัว	 ๓๒
	 	 ให้กับบุคคลท่ีเคยได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี
	 	 ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 	 แนวทางในการดำาเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤติ	 ๓๕
	 	 นักเรียนและนักศึกษา
บทที่ ๓ แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ	 ๓๘
	 นักเรียนและนักศึกษา
	 	 แนวทางการออกปฏิบัติงานตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษา	 ๓๘
	 	 ประพฤติตนไม่เหมาะสม
	 	 แนวทางการบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการท่ีส่งเสริม	 ๔๕
	 	 สนับสนุน	ให้นักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม
	 	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ๔๘
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บทนำา
	 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
๓๐	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗	หมวด	๗	การสง่เสรมิความประพฤตินักเรยีนและนักศกึษา	
และระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร	เร่ือง	แต่งต้ังเจ้าหนา้ทีข่องรัฐใหป้ฏิบัติหนา้ทีพ่นกังาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ลงวันท่ี	 ๒๐	 มีนาคม
พ.ศ.	๒๕๖๑	และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลใหป้ฏิบัติหน้าทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศกึษา	
ลงวันท่ี	 ๑๓	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 โดยให้มีอำานาจหน้าท่ีดำาเนินการส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรยีนและนกัศึกษา	ตามมาตรา	๖๖	มาตรา	๖๗	แหง่พระราชบัญญติั
คุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 และตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา	ลงวันที่	๒๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	นอกจากน้ี	ตามประกาศสำานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 จัดต้ังศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ไดจ้ดัตัง้ศนูยเ์สมารกัษ์	สำานกังานศกึษาธิการจงัหวัด	ลงวันที	่๓๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑
โดยกำาหนดให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในจังหวัด	 รองรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริม
ความประพฤตนัิกเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการสง่เสริมความประพฤตนัิกเรียน
และนักศกึษา	ทัง้ระดับกระทรวง	และระดับจังหวดั	ตลอดจนภารกจิงานทีเ่กีย่วข้องกบั
กจิการนักเรียนและนักศึกษาท่ีจะตอ้งดำาเนินการและบรูณาการใหเ้กดิประสิทธภิาพ
และประสทิธผิล	ซ่ึงในการดำาเนินงานดังกลา่วต้องมีความรู้	ความเขา้ใจในขอ้กฎหมาย
และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	  

บทที่ ๑
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา



2 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

	 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีนักเรียนและนักศึกษา
ในสถานศึกษาต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ	 รวมท้ังมีพฤติกรรมเสี่ยงในยุคการใช้
เทคโนโลยี	 สื่อดิจิทัลที่ทันสมัย	 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการส่งเสริม
สร้างคุณธรรมให้เกิดข้ึนกับนักเรียนและนักศึกษา	จึงเป็นเร่ืองที่สำาคัญยิ่งประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดที่จะวางรากฐานเพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็ง	 คนในชาติ
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	ม่ันคง	ม่ังค่ัง	ย่ังยืน	เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	
๒๐	ปี	(ข้อ	๓	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
	 สำานักการลูกเสือ	 ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน	 ได้เห็นความสำาคัญ
ในการดำาเนินงานของศูนย์เสมารักษ์	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	 และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ซึ่งเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนและบูรณาการการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐานเดียวกันจึงได้จัดทำาคู่มือฉบับน้ีขึ้น	

๑.	คำานิยามศัพท์เฉพาะ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หมายถึง	 เจ้าหน้าที่ของรัฐดำารงตำาแหน่ง	 และ
สังกัดหน่วยงาน	 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ประกาศ
ณ	วันที่	๒๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑
 บุคคลทั่วไป	 หมายถึง	 บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคล
ให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	
ประกาศ	ณ	วันที่	๑๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๘
 พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายถึง	พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
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 ศูนย์เสมารักษ์	หมายถึง	ศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
 ผู้ย่ืนคำาร้อง	 หมายถึง	 บุคคลท่ียื่นคำาร้องขอรับการแต่งต้ัง	 และขอมี
บัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
หรืออย่างใดอย่างหน่ึง	 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	ประกาศ	ณ	วันที่	๑๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๘	และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ประกาศ	ณ	วันที่	๒๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑
 ผู้รับคำาร้อง	หมายถึง	หน่วยงานที่รับคำาร้องในการขอรับการแต่งตั้งและ
ขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

๒.	ความเป็นมาของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
		 สารวัตรนักเรียนและนักศึกษา	 ตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับท่ี	 ๑๓๒	 ลงวันท่ี	 ๒๓	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 โดยสารวัตรนักเรียนและ
นักศึกษา	ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คือ
   ๒.๑ สารวัตรนักเรียนและนักศึกษาโดยอาชีพ หรือโดยตำาแหน่ง 
คือ	บุคคลที่ผ่านการสอบบรรจุ	หรือสอบแข่งขัน	โดยบรรจุให้ดำารงตำาแหน่งสารวัตร
นักเรียนและนักศึกษา	
    ๒.๒ สารวัตรนักเรียนและนักศึกษาแต่งตั้ง	 คือ	 บุคคลที่ได้รับการ
แต่งต้ังจากขา้ราชการกระทรวงศกึษาธิการ	ขา้ราชการส่วนจงัหวัด	พนกังานเทศบาล
หรอืบุคคลท่ีมหีนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้การศึกษาซึง่กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควร
	 สารวัตรนักเรียนและนักศึกษา	 จะมีอำานาจหน้าท่ีตรวจ	 แนะนำา	 ตักเตือน
และห้ามปรามนักเรียนและนักศึกษา	 มิให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่สภาพของ
นักเรียนและนักศึกษาตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง
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	 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖
ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๑๓๒	ซ่ึงส่งผลให้มี
การยกเลกิตำาแหนง่สารวัตรนกัเรยีนและนกัศึกษา	ต่อมาคณะกรรมการคุม้ครองเดก็
แห่งชาติ	ได้กำาหนดมาตรา	๑๔	(๑)	หมวด	๗	การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	และมาตรา	๑๔	(๕)	วางหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่	
จงึกำาหนดใหเ้รยีกว่า	“พนกังานเจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิความประพฤตินกัเรยีนและนกัศกึษา”

๓.	ความหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 “พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา”
หมายถึง	 บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 หรือ
ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายใหป้ฏบิติัภารกจิการสง่เสรมิความประพฤตินกัเรยีนและนกัศกึษา	
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 และให้มีอำานาจดำาเนินการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	มาตรา	๖๔	มาตรา	๖๕	มาตรา	๖๖	มาตรา	๖๗	
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 รวมท้ังกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง

๔.	 หลักเกณฑ์	 วิธีการแต่งตั้ง	 และการพ้นจากตำาแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรยีนและนักศกึษา	ได้ถูกกำาหนดไว้ในระเบยีบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแหง่ชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 โดยกำาหนดให้รัฐมนตรี	 ซ่ึงรักษาการตามระเบียบน้ี
มีอำานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จากบุคคลดังต่อไปน้ี
   ๔.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดำารงตำาแหน่ง	
และสังกัดหน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 แต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
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ประกาศ	 ณ	 วันท่ี	 ๒๐	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 โดยท่ีผู้ดำารงตำาแหน่งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว	 ก่อนจะปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศกึษา	ต้องได้รับการอบรมความรู้เกีย่วกบัการสง่เสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด	
เว้นแต่ผู้ดำารงตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ	 ตำาแหน่งผู้อำานวยการระดับสูง	 ผู้บริหารต้น
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
	 	 	 พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจาก
ตำาแหน่งเมื่อ
	 	 	 ๑.	 ตาย
	 	 	 ๒.	ลาออก
	 	 	 ๓.	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ออกเพราะมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย	 บกพร่องต่อหน้าที่	 หรือหย่อนความสามารถ	 หรือพ้นจาก
ตำาแหน่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
   ๔.๒ บุคคลท่ัวไป	ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าท่ี
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ประกาศ	ณ	วันที่	
๑๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๘	โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังน้ี
	 	 	 ๑.	 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปน้ี
	 	 	 	 (๑)	 มีสัญชาติไทย
	 	 	 	 (๒)	 มีอายุไม่ต่ำากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์
	 	 	 	 (๓)	 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
	 	 	 	 (๔)	 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ	 หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
	 	 	 	 (๕)	 ไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม	 จรรยาบรรณและ
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
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	 	 	 ๒.	พนักงานเจา้หน้าทีส่ง่เสรมิความประพฤตนัิกเรยีนและนักศึกษา	
อาจแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปน้ี
	 	 	 	 (๑)	 บุคคลท่ีทำาหน้าท่ีส่งเสริม	 สนับสนุน	 หรือเกี่ยวข้องกับ
ให้การศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 	 	 	 (๒)	 ครูใหญ่	 หรือครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน	 สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 และได้รับการบรรจุเป็นครูตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนท้ังประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอื่น
	 	 	 ๓.	 บุคคลที่มีคุณสมบัติ	ตามข้อ	๑	ตามข้อ	๒.๑	และตามข้อ	๒.๒
มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ผู้จัดการฝึกอบรม	 หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
รูปถ่าย	 ขนาด	 ๑	 นิ้ว	 จำานวน	 ๒	 รูป	 หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
หรือสถานศึกษา	 ต่อหน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรมท่ีตนมีภูมิลำาเนาอยู่	 ในกรณีท่ีไป
เข้ารับการฝึกอบรมในท้องที่ที่ไม่ใช่ภูมิลำาเนาของตน	ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
รปูถา่ย	ขนาด	๑	นิว้	จำานวน	๒	รปู	ต่อสำานกังานศึกษาธิการจงัหวัดท่ีตนมภีมูลิำาเนาอยู่
	 	 	 ๔.	สำาหรับบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ	 ๑	 ต้องได้รับการอบรม
ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ตามหลักสูตร
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด	 เม่ือผู้รับคำาขอพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำาขอ
มีคุณสมบัติครบถ้วน	 และผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมให้ผู้รับคำาขอเสนอให้รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงศกึษาธิการแตง่ตัง้และออกบตัรประจำาตวัพนักงานเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศกึษาให้กบับคุคลทีย่ืน่คำาขอ	ในกรณไีม่มีการแต่งต้ัง
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับคำาขอแจ้งเหตุผลที่ไม่แต่งตั้งให้ผู้ย่ืนคำาขอทราบ
	 	 	 ๕.	การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ครั้งหนึ่งให้มีระยะเวลา	๕	ปี
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	 	 	 ๖.	 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
พ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
	 	 	 	 (๑)	 ตาย
	 	 	 	 (๒)	 ลาออก
	 	 	 	 (๓)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ออกเพราะมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย	บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
	 	 	 	 (๔)	 ขาดคุณสมบัติตามข้อ	๑

๕.	 อำานาจดำาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 ๑.	 ดำาเนินการตามมาตรา	 ๖๖	 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ.	๒๕๔๖	กำาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตนัิกเรียนและนักศกึษา	
มีอำานาจดำาเนินการ	ดังต่อไปน้ี
			 	 (๑)	 สอบถามครู	 อาจารย์	 หรือหัวหน้าสถานศึกษา	 เก่ียวกับ
ความประพฤติ	 การศึกษา	 นิสัย	 และสติปัญญาของนักเรียนนักศึกษาที่ฝ่าฝืน
มาตรา	๖๔
  (๒)	เรียกให้ผู้ปกครอง	 ครู	 อาจารย์	 หรือหัวหน้าสถานศึกษา
ที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้น	 กำาลังศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา
เพื่อว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป
	 	 (๓)	ให้คำาแนะนำาแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอน
นักเรียนหรือนักศึกษา
			 	 (๔)	 เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าว	 ตักเตือนหรือทำาทัณฑ์บนว่าจะ
ปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืน	มาตรา	๖๔	อีก
	 	 (๕)	 สอดสอ่งดูแลรวมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัพฤติกรรม
ของบุคคลหรือแหล่งที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ
  (๖)	 ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา	 ครู
ผู้ปกครอง	ตำารวจ	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นเพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามหมวดน้ี			
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	 ๒.	นอกจากนี้	 มาตรา	 ๖๗	 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน
กฎหมายหรอืระเบียบเก่ียวกับความประพฤติของนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาใหพ้นกังาน
เจ้าหน้าที่มีอำานาจเข้าไปในเคหะสถาน	สถานที่	หรือยานพาหนะใดๆ	ระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำาการ	 เพ่ือทำาการตรวจสอบ
การฝ่าฝืนดังกล่าวได้	 ซ่ึงการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
บัตรประจำาตัวก่อน	และให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำานวยความสะดวกตามสมควร
 ๓.	ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ข้อ	 ๔
พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำานาจดำาเนินการเพ่ือส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	ดังต่อไปน้ี
	 	 (๑)	 สอบถามครู	 อาจารย์	 หรือหัวหน้าสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ความประพฤติ	 การศึกษา	 นิสัย	 และสติปัญญาของนักเรียนนักศึกษาที่ฝ่าฝืน
กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหรือระเบียบ
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
	 	 (๒)	 เรียกให้ผู้ปกครอง	 ครู	 อาจารย์	 หรือหัวหน้าสถานศึกษา
ที่นักเรียนหรือนักศึกษาน้ันกำาลังศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา
เพื่อว่ากล่าว	อบรม	สั่งสอน	ต่อไป
	 	 (๓)	 ให้คำาแนะนำาแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอน
นักเรียนหรือนักศึกษา
	 	 (๔)	 เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือน	 หรือทำาทัณฑ์บนว่าจะ
ปกครอง	ดูแล	มิให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษาหรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาอีก
	 	 (๕)	 สอดส่อง	 ดูแล	 รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
แห่งชาติเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งท่ีชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษา
ให้ประพฤติในทางมิชอบ
  (๖)	 ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา	 ครู
ผู้ปกครอง	ตำารวจ	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น
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๖.	 ข้ันตอนและวิธีการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ข้อ	 ๕	 ข้อ	 ๖
และข้อ	๗	โดยกำาหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน	ดังน้ี	
	 ๑.	 แสดงบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
	 ๒.	บันทึกข้อมูลที่เก่ียวกับนักเรียนหรือนักศึกษาและพฤติการณ์
การกระทำา	ณ	สถานที่ที่พบการกระทำาน้ัน
	 ๓.	ซักถามข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับการกระทำาของนักเรียนหรือนักศึกษา	
โดยไม่บังคับ	ข่มขู่	กลั่นแกล้ง	หรือทำาให้เกิดความหวาดกลัว	รวมทั้งให้การอบรม
ส่ังสอนอย่างสุภาพ	 และช่วยเหลือในเบ้ืองต้น	 โดยคำานึงถึงอายุและสภาพจิตใจ
ของนักเรียนหรือนักศึกษา
	 ๔.	นำาตัวไปส่งมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียน	 หรือสถานศึกษาของนักเรียน
หรือนักศึกษาน้ัน	เพ่ือดำาเนินการสอบถาม	และอบรมสัง่สอนหรือลงโทษตามระเบียบ	
ในกรณีที่ไม่สามารถนำาตัวไปมอบได้	จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้
	 ในกรณพีนกังานเจา้หนา้ท่ีพบนกัเรยีนหรอืนกัศกึษามีพฤตกิารณเ์ขา้ขา่ย
กระทำาความผิดทางอาญา	 และอาจก่อให้เกิดภยันตรายอย่างร้ายแรงหรือก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท	 จนไม่อาจควบคุมสถานการณ์ไว้ได้	 ให้แจ้งเจ้าพนักงานตำารวจ
เพื่อระงับเหตุ	รวมทั้งประสานงานกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาและส่วนราชการ
ต้นสังกัดโดยเร็ว
	 ในกรณีทีมี่นักเรียนหรือนักศึกษาถกูกล่าวหาวา่กระทำาความผิดทางอาญา
และถูกจบักมุควบคุมตัวใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีประสานกบัสถานศกึษาและผ้ปูกครอง
เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเบ้ืองต้นโดยเร็ว

๗.	สาระสำาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา  
   ๗.๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
	 	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี	
๓๐	มีนาคม	๒๕๔๗	ประกอบด้วย	๙	หมวด	๘๘	มาตรา	โดยกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบ	หมวด	๗	การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	มาตรา	๖๓	
มาตรา	๖๔	มาตรา	๖๕	มาตรา	๖๖	และมาตรา	๖๗	โดยมีสาระสำาคัญ	ดังน้ี
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  คำานิยาม
  “เด็ก”	 หมายความว่า	 บุคคลซ่ึงมีอายุต่ำากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
  “นักเรียน”	 หมายความว่า	 เด็กซ่ึงกำาลังรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา
หรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
  “นกัศกึษา”	หมายความวา่	เดก็ซึง่กำาลงัรบัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
หรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
  “บิดามารดา”	 หมายความว่า	 บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรส
กันหรือไม่
  “ผูป้กครอง”	หมายความว่า	บดิา	มารดา	ผู้อนบุาล	ผู้รับบตุรบญุธรรม
และผู้ปกครอง	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 และให้หมายความรวมถึง
พ่อเล้ียง	 แม่เล้ียง	 ผู้ปกครอง	 สวัสดิภาพ	 นายจ้าง	 ตลอดจนบุคคลอื่น	 ซึ่งรับเด็ก
ไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซ่ึงเด็กอาศัยอยู่ด้วย
  “เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระทำาผิด”	 หมายความว่า	 เด็กที่ประพฤติตน
ไม่สมควร	 เด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนำาไปในทาง
กระทำาผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี	หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจ
ชักนำาไปในทางเสียหาย	ทั้งน้ี	ตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง
	 	 มาตรา	๒๒	การปฏบิติัต่อเดก็ไม่วา่กรณีใด	ให้คำานึงถงึประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นสำาคัญ	และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
	 	 การกระทำาใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก	 หรือเป็นการเลือก
ปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมตอ่เดก็หรือไม	่ให้พจิารณาตามแนวทางทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง
	 	 มาตรา	 ๒๓	 ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู	 อบรมส่ังสอน
และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น	 แต่ท้ังนี้ต้องไม่ต่ำากว่ามาตรฐานข้ันต่ำาตามท่ี
กำาหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความดูแลของตน
มิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
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  สาระสำาคัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 	 มาตรา	 ๖๓	 โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงาน
และกิจกรรมในการแนะแนว	 ให้คำาปรึกษา	 และฝึกอบรม	 แก่นักเรียน	 นักศึกษา
และผู้ปกครองเพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม	 ความรับผิดชอบต่อสังคม
และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการและเง่ือนไข			
ที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง
	 	 มาตรา	 ๖๔	 นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา	และตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง
	 	 มาตรา	 ๖๕	 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๖๔
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำาหนด	 และมีอำานาจนำาตัว
ไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษาน้ัน
เพ่ือดำาเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอน	 หรือลงโทษตามระเบียบ	 ในกรณีที่
ไม่สามารถนำาตัวไปส่งมอบได้	 จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้	 เมื่อได้อบรม
สั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้บริหาร
โรงเรียนหรือสถานศกึษาแจง้ใหผู้้ปกครองวา่กลา่วตักเตือนหรือสัง่สอนเด็กอกีช้ันหน่ึง
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระทำาเท่าที่สมควรเพื่อการอบรมส่ังสอนตาม
ระเบยีบทีรั่ฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิารกำาหนดมาตรา	๖๖	พนักงานเจา้หน้าที่
ตามหมวดน้ี	มีอำานาจดำาเนินการ	เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	
ดังต่อไปน้ี
	 	 ๑.	 สอบถามครู	 อาจารย์	 หรือหัวหน้าสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ความประพฤติ	 การศึกษา	 นิสัย	 และสติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่
ฝ่าฝืน	มาตรา	๖๔
	 	 ๒.	เรียกให้ผู้ปกครอง	 ครู	 อาจารย์	 หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่
นักเรียนหรือนักศึกษาน้ันกำาลงัศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา	เพ่ือวา่กลา่ว
อบรมสั่งสอนต่อไป
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	 	 ๓.	ให้คำาแนะนำาแก่ผู้ปกครองในเร่ืองการอบรมและส่ังสอนนักเรียน
หรือนักศึกษา
	 	 ๔.	เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือนหรือทำาทัณฑ์บนว่าจะ
ปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืน	มาตรา	๖๔	อีก
	 	 ๕.	สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาให้ประพฤติ
ในทางมิชอบ
	 	 ๖.	ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา	ครู	 ผู้ปกครอง
ตำารวจ	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นเพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามหมวดน้ี
	 	 มาตรา	 ๖๗	 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา	 ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำานาจเข้าไปในเคหสถาน	 สถานที่	 หรือยานพาหนะใดๆ	 ในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก	 หรือในระหว่างเวลาทำาการ	 เพ่ือทำาการ
ตรวจสอบการฝ่าฝืนดังกล่าวได้	 ในการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดง
บัตรประจำาตัวก่อน	และให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำานวยความสะดวกตามสมควร
	 	 บตัรประจำาตวัพนกังานเจา้หนา้ทีใ่ห้เป็นไปตามแบบทีร่ฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 	 นอกจากน้ี	หมวด	๙	บทกำาหนดโทษ	ได้กำาหนดโทษ	กล่าวคือ	
	 	 มาตรา	 ๗๘	 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๒๖	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน
สามเดือน	หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ
	 	 มาตรา	๘๕	ผู้ใดกระทำาการอันเป็นการยุยง	ส่งเสริม	ช่วยเหลือ	หรือ
สนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา	๖๔	ต้องระวางโทษ
จำาคุกไม่เกินสามเดือน	หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำาและปรับ
	 	 มาตรา	 ๘๖	 ผู้ใดไม่อำานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	 ๖๗	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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 ๗.๒ กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจดัระบบงานและกจิกรรมในการแนะแนว ใหค้ำาปรึกษา และฝกึอบรม
แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๘	มีสาระสำาคัญดังต่อไปน้ี
	 	 	 กิจกรรมในการแนะแนว	 หมายความว่า	 กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การแนะแนว	การให้คำาปรึกษา	และฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและความปลอดภัยแกนั่กเรยีนและนักศกึษา	และผู้ปกครอง
	 	 	 นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเสีย่งตอ่การกระทำาผิด	หมายความว่า	นักเรียน
หรือนักศึกษาที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี
	 	 	 ๑.	 ประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
	 	 	 ๒.	ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
	 	 	 ๓.	คบหาสมาคมกับบคุคลท่ีน่าจะชักนำาไปในทางกระทำาผิดกฎหมาย
หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
	 	 	 ๔.	อยู่ในสภาพแวดล้อมหรอืสถานท่ีอันอาจชักนำาไปในทางเสียหาย
	 	 	 ให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดให้มีระบบงาน	 และกิจกรรม
ในการแนะแนว	 ให้คำาปรึกษา	 และฝึกอบรมแก่นักเรียน	 นักศึกษา	 และผู้ปกครอง	
ทั้งน้ี	 ตามระดับของโรงเรียนและสถานศึกษา	 โดยกำาหนดให้โรงเรียนและ
สถานศึกษามีหน้าที่ดังต่อไปน้ี
	 	 	 ๑.	 พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว
รู้จักและเข้าใจผู้เรียน	 สามารถค้นพบและจัดการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีน	และใหค้ำาปรกึษาดา้นการดำารงชวีติ	การปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม	การศกึษาตอ่
และการมีงานทำา	ทั้งน้ีให้มีระบบข้อมูลตั้งแต่แรกเข้า	เพื่อติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง
จนจบการศึกษา
	 	 	 ๒.	สำารวจ	 เฝ้าระวัง	 และติดตามนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อ
การกระทำาผิด	 เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง
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	 	 	 ๓.	แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษาท่ีเส่ียงต่อ
การกระทำาผิด	 ได้ทราบถึงพฤติกรรมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 ทั้งน้ี
อาจกำาหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีเห็นสมควร
	 	 	 ๔.	จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย	 ป้องกัน	 และแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง	 โดยมีแผนงาน	 ผู้รับผิดชอบ	 และติดตามตรวจสอบ	 เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ
	 	 	 ๕.	สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการส่งเสริมความประพฤติ	และความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษา
	 	 	 ๖.	 จดัใหม้รีะบบตดิตามประเมนิผล	และรายงานผลการดำาเนนิงาน
ต่อส่วนราชการต้นสังกัดอย่างน้อยปีการศึกษาละหน่ึงครั้ง  

 ๗.๓ กฎกระทรวงกำาหนดความประพฤตขิองนกัเรียนและนกัศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘	มีสาระสำาคัญดังต่อไปน้ี
   นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน	ดังต่อไปน้ี
   ๑.	 หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วง
เวลาเรียน
	 	 	 ๒.	เล่นการพนัน	จดัให้มกีารเล่นการพนัน	หรอืมัว่สมุในวงการพนัน
	 	 	 ๓.	พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
	 	 	 ๔.	ซื้อ	จำาหน่าย	แลกเปลี่ยน	เสพสุรา	และเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์
สิ่งมึนเมา	บุหรี่	หรือยาเสพติด
	 	 	 ๕.	ลักทรัพย์	กรรโชกทรัพย์	ข่มขู่	หรือบังคับขืนใจ	เพื่อเอาทรัพย์
บุคคลอื่น
	 	 	 ๖.	 กอ่เหตทุะเลาะวิวาท	ทำารา้ยรา่งกายผูอ้ืน่	เตรยีมการหรอืกระทำา
การใดๆ	 อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย	 หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
	 	 	 ๗.	แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว	ซ่ึงไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
	 	 	 ๘.	 เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
	 	 	 ๙.	 ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืนเพื่อเท่ียวเตร่	 หรือรวมกลุ่ม	
อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
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	 	 	 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา	กำาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงน้ี
 ๗.๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
   คำานิยาม
   “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”	 หมายความว่า	 ครูใหญ่	
อาจารย์ใหญ่	 ผู้อำานวยการ	 อธิการบดี	 หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา	
หรือตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษาน้ัน
   “การกระทำาความผดิ”	หมายความวา่	การทีนั่กเรยีนหรอืนักศกึษา
ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ	 ข้อบังคับของสถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
   “การลงโทษ”	 หมายความว่า	 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
ท่ีกระทำาความผิด	 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมส่ังสอน	 โทษท่ีจะลงโทษ
แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำาความผิด	มี	๔	สถาน	คือ
	 	 	 ๑.	 ว่ากล่าวตักเตือน
	 	 	 ๒.	ทำาทัณฑ์บน
	 	 	 ๓.	ตัดคะแนนความประพฤติ
	 	 	 ๔.	ทำากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
	 	 	 ห้ามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาด้วยวิธีการรุนแรง	 หรือแบบ
กลั่นแกล้ง	หรือลงโทษด้วยความโกรธ	หรือด้วยความพยาบาท	โดยให้คำานึงถึงอายุ
ของนักเรยีนหรอืนักศึกษาและความรา้ยแรงของพฤติการณป์ระกอบการลงโทษด้วย
	 	 	 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาท่ีจะแก้
นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำานึกในความผิดและ
กลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
	 	 	 ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือผู้ท่ีผู้บริหารโรงเรียน
หรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำานาจในการลงโทษนักเรียน	นักศึกษา
	 	 	 การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำา
ความผิดไม่ร้ายแรง
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	 	 การทำาทัณฑ์บน	 ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรยีนหรอืนักศึกษา	ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	 หรือกรณีทำาให้เสื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
สถานศึกษา	หรอืฝา่ฝนืระเบียบของสถานศึกษา	หรอืไดร้บัโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว
แต่ไม่เข็ดหลาบ	 การทำาทัณฑ์บนให้ทำาเป็นหนังสือ	 และเชิญบิดา	 มารดา	 หรือ
ผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำาทัณฑ์บนไว้ด้วย
	 	 การตัดคะแนนความประพฤติ	ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วย
การตัดคะแนน	ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำาหนด	
และให้ทำาบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
	 	 ทำากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ใช้ในกรณีที่นักเรียนและ
นกัศกึษากระทำาความผิดทีส่มควรตอ้งปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการจดักจิกรรมให้เป็น
ไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด
  ๗.๕ คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๒๔๐/๒๕๔๙ เร่ืองการมอบ
อำานาจให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ส่ัง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙	 ในคำาสั่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้มอบอำานาจให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 และผู้ว่าราชการจังหวัด	
ปฏิบัติราชการแทนในเรื่อง
	 	 ๑.	 อนุมัติใช้หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 	 ๒.	การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
	 	 ๓.	 ลงนามในบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
	 	 ในการปฏิบัติราชการแทนดังกล่าว	 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีอำานาจปฏิบัติราชการแทนในกรุงเทพมหานคร	และผู้ว่าราชการจังหวัด	มีอำานาจ
ปฏิบัติราชการแทนในส่วนภูมิภาค
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  ๗.๖ คำาสั่งหัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙
เรือ่ง มาตรการในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการทะเลาะวิวาทของนักเรยีน
และนักศึกษา	โดยมีสาระสำาคัญ	ดังน้ี
	 	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด	 ๗	 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	มีอำานาจกกัตัวนกัเรียนและนกัศกึษาท่ีกอ่เหตุทะเลาะวิวาท	
ทำาร้ายร่างกายผู้อ่ืน	 หรือเตรียมการเพ่ือก่อเหตุดังกล่าว	 เป็นการช่ัวคราวไม่เกิน
หกช่ัวโมง	เพื่อนำาส่งพนักงานตำารวจ	ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา	บิดามารดา	
หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี
	 	 บิดามารดา	 หรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเล้ียงดู	 อบรม
สัง่สอน	และยบัยัง้พฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนทีเ่ป็นนักเรียนและนกัศึกษา
ท่ีอยู่ในความปกครองดูแลของตน	 รวมท้ังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดใน
กฎกระทรวงทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองเดก็	ตลอดจนต้องไมส่นบัสนนุ
หรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนท่ีเป็นนักเรียนและนักศึกษาในปกครอง
รวมกลุ่มเพื่อก่อเหตุทะเลาะวิวาท	 ทำาร้ายร่างกายผู้อ่ืน	 หรือเตรียมการเพื่อก่อเหตุ
ดังกล่าว	และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวติดตามและ
สอดส่องให้มีการดำาเนินการอย่างเคร่งครัด
	 	 ในกรณีที่พบเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษา
รวมกลุ่มเพื่อก่อเหตุทะเลาะวิวาท	 ทำาร้ายร่างกายผู้อ่ืน	 หรือเตรียมการเพื่อก่อเหตุ
ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบิดามารดา	 หรือผู้ปกครองของนักเรียนและ
นักศึกษาแล้วแต่กรณี	 และให้เป็นอำานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง	 ท่ีจะแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระทำาของ
เด็กและเยาวชนท่ีเป็นนักเรียนและนักศึกษาดังกล่าว	 เพ่ือให้คำาแนะนำา	 ตักเตือน
ทำาทัณฑ์บน	 หรือวางข้อกำาหนดเพ่ือป้องกันมิให้กระทำาความผิดอีก	 หรืออาจให้
วางประกันไว้เป็นจำานวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป	 แต่จะเรียกเงินประกันไว้
ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี	 หากเด็กและเยาวชนท่ีเป็นนักเรียนและนักศึกษากระทำา
ความผิดดังกล่าวซ้ำาอีกให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
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  ผู้ใดกระทำาการอันเป็นการยุยง	 ส่งเสริม	 ช่วยเหลือ	 หรือสนับสนุน
ให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา	 ๖๔	 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามเดือน	 หรือปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท	 หรือทั้งจำาทั้งปรับ	 หากการกระทำาดังกล่าวเป็นเหตุให้นักเรียนหรือ
นักศึกษาไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือทำาร้ายร่างกายผู้อ่ืน	ผู้น้ันต้องระวางโทษจำาคุก
ไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ	และหากเป็นเหตุให้
มีผู้เสียชีวิตเพราะการทะเลาะวิวาทหรือทำาร้ายร่างกายน้ัน	ผู้น้ันต้องระวางโทษจำาคุก
ไม่เกินหน่ึงปี	หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ
	 	 ให้โรงเรียนและสถานศกึษามหีนา้ทีจ่ดัให้มกีจิกรรมในการแนะแนว
เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานักเรียนและนักศึกษาทะเลาะวิวาท	 โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมท้ังกวดขันและเร่งรัดจัดทำามาตรการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม	 เพื่อ
เป็นการลดปัญหาสังคมโดยเร่งด่วน
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๑.	องค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
	 ตามประกาศ	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	เร่ือง	จัดต้ังศูนย์เสมารักษ์
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	 ประกาศ	 ณ	 วันท่ี	 ๓๐	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 ได้จัดต้ัง
ศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
สง่เสรมิความประพฤตินักเรยีนและนักศกึษาในจังหวดั	รองรบันโยบายและแนวทาง
การขับเคล่ือนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด	
ตลอดจนภารกิจงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจการนักเรยีนและนักศกึษาท่ีจะต้องดำาเนินการ
และบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลย่ิงขึ้น	ตามประกาศ	ข้อ	๔	ให้
จัดตั้ง	“ศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	“เรียกโดยย่อว่า	“ศมร.ศธจ.”	
โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ดังน้ี
 ๑. องค์ประกอบ
		 	 ๑.๑	 ศึกษาธิการจังหวัด		 หัวหน้าศูนย์
	 	 ๑.๒	 รองศึกษาธิการจังหวัด		 รองหัวหน้าศูนย์
	 	 ๑.๓	 ผู้แทนสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 เจ้าหน้าที่ศูนย์
	 	 	 ประถมศึกษาทุกเขตในจังหวัด
	 	 ๑.๔	 ผู้แทนสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 เจ้าหน้าที่ศูนย์
	 	 	 มัธยมศึกษาในจังหวัด
	 	 ๑.๕	 ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน	 เจ้าหน้าที่ศูนย์
	 	 	 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัด
	 	 ๑.๖	 ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน		 เจ้าหน้าที่ศูนย์
   คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัด

บทที่ ๒
แนวทางในการดำาเนินงานศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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	 	 ๑.๗	 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ		 เจ้าหน้าที่ศูนย์
	 	 	 นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด
	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย
	 	 ๑.๘	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาด	 เจ้าหน้าที่ศูนย์
	 	 	 	และกิจการนักเรียน	 และเลขานกุารศูนย์
	 	 ๑.๙	 ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มลูกเสือ	 เจ้าหน้าที่ศูนย์และ	
	 	 	 ยุวกาชาด	กิจการนักเรียน	 ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์
	 	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
 ๒. อำานาจหน้าท่ี
	 	 ๒.๑	 เป็นศูนย์การประสานงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
	 	 ๒.๒	 เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	 โดยการรับแจ้งเหตุจากสายด่วน	 ๑๕๗๙	 หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	
และดำาเนินการแก้ไข
	 	 ๒.๓	 สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 	 ๒.๔	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา	 ในการดำาเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 	 ๒.๕	 ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด	 รวมท้ังเครือข่ายภาครัฐ	
ภาคเอกชน	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 	 ๒.๖	 ประสาน	ติดตาม	และจัดทำากรณีศึกษาและบริการให้คำาปรึกษา
แก่นักเรียนและนักศึกษา
	 	 ๒.๗	 ส่งเสริม	สนับสนุนงาน	และกิจกรรมในการแนะแนวให้คำาปรึกษา
และฝึกอบรมแก่นักเรียน	 นักศึกษา	 และผู้ปกครอง	 เพื่อส่งเสริมความประพฤติ
ที่เหมาะสม	ความรับผิดชอบต่อสังคม	และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา
	 	 ๒.๘	 ประสาน	 ตรวจสอบ	 ดูแล	 และช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา		
สถานศึกษา	ที่ประสบเหตุภัยพิบัติภัยธรรมชาติ	และสถานการณ์ฉุกเฉิน
	 	 ๒.๙	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย
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๒.	การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 กระทรวงศึกษาธิการ
 หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
 ๑. หลักการและเหตุผล
	 	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	
๓๐	มีนาคม	๒๕๔๗	ได้กำาหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมปจัจบุนัเพือ่ใหเ้ดก็ไดรั้บการอปุการะเลีย้งดู	อบรม	ส่ังสอน	
และมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม	 อันเป็นการส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันครอบครัว	
รวมทั้งป้องกันไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ	 หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	 มีการปรับปรุงวิธีการส่งเสริม
ความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสม
ยิง่ข้ึน	เพือ่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
	 	 ในการดำาเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติภารกิจตามหมวด	๗	แห่งพระราช-
บัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	เป็นบุคคลที่สำาคัญยิ่งในการดำาเนินงานให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์	 ขั้นตอน	 และกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 โดยระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 พ.ศ.
๒๕๔๘	 ข้อ	 ๕	 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการอบรมความรู้เก่ียวกับการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำาหนด	
ฉะน้ันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดและแนวทางดังกล่าว	 จึงได้กำาหนดหลักสูตร
การฝึกอบรมและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้เหมาะสมถูกต้องต่อไป	
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 ๒. วัตถุประสงค์
	 	 ๒.๑	 เพื่อเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด	เจตนารมณ์	
และแนวทางในการส่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศึกษา	ตามพระราชบญัญัติ
คุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
	 	 ๒.๒	 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติด้าน
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 	 ๒.๓	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำาความรู้	 ทักษะ	 และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 ๓. โครงสร้าง
	 	 หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม	 จำานวน
๓	วัน	หรือ	๑๖	ชั่วโมง	๓๐	นาที	ประกอบด้วยกิจกรรมและเน้ือหาวิชา	ดังน้ี
	 	 ๓.๑	 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	(๓๐	นาที)
	 	 ๓.๒	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	(๒	ชั่วโมง)
	 	 ๓.๓	การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(๒	ชั่วโมง)
	 	 ๓.๔	 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	(๑	ชั่วโมง	๓๐	นาที)
	 	 ๓.๕	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร	(๑	ชั่วโมง	๓๐	นาที)
	 	 ๓.๖	 การฝึกปฏิบัติงานในหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	(๕	ชั่วโมง	๓๐	นาที)
	 	 ๓.๗	 การบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการดำาเนินงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	(๒	ชั่วโมง)
	 	 ๓.๘	 การจัดตั้งองค์กรเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	(๑	ชั่วโมง	๓๐	นาที)
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 ๔. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
	 	 ๔.๑	 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
	 	 	 บุคลากรขององค์กรภาคราชการ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม
ท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ลงวันท่ี	 ๒๐	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	ลงวันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๔๘
	 	 ๔.๒.	เกณฑ์การใช้หลักสูตร
	 	 	 ๔.๒.๑	 เวลาในการจัดฝึกอบรม	จำานวน	๓	วัน	หรือ	๑๖	ชั่วโมง	
๓๐	นาที
	 	 	 ๔.๒.๒	จำานวนผู้รับการอบรมต้องไม่เกิน	รุ่นละ	๗๐	คน
	 	 ๔.๓.	เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม
	 	 	 ๔.๓.๑.	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาของการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	ของระยะเวลาการฝึกอบรม
	 	 	 ๔.๓.๒	 ผู้เขา้รับการฝกึอบรมตอ้งผ่านการประเมินผลตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ	๖๐
	 	 ทั้งนี้	 ผู้จัดการฝึกอบรมต้องรายงานการฝึกอบรมไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ	ทราบด้วย
 ๕. วิธีการฝึกอบรม
	 	 ๕.๑	 การบรรยาย
	 	 ๕.๒	 การฝึกปฏิบัติงาน
	 	 ๕.๓	 การศึกษาดูงาน
	 	 ๕.๔	 การอภิปราย
	 	 ๕.๕	 การระดมสมอง
	 	 ๕.๖	 กรณีศึกษา
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 ๖. ขั้นตอนการดำาเนินการ 

	 	 ในการดำาเนินการฝึกอบรม	 หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรยีนและนกัศึกษา	กระทรวงศึกษาธกิาร	มีขัน้ตอนการดำาเนนิงาน
ดังน้ี
				 	 ๑.	 หน่วยงานที่จะจัดการฝึกอบรมจัดทำาหนังสือขออนุมัติใช้หลักสูตร
ถึงสำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	 พร้อมทั้งแนบรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ
แล้วให้สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อดำาเนินการ
	 	 ๒.	สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และเสนอขออนุมัติใช้หลักสูตรฝึกอบรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัด	(ส่วนภูมิภาค)	หรือ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	(ส่วนกลาง)
	 	 ๓.	สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการอนุมัติใช้หลักสูตรแก่
หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมทราบ
	 	 ๔.	หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมดำาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด	และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
	 	 ๕.	หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมรวบรวมเอกสารคำาร้องเพื่อประกอบ
การขอรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาและขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	ส่งสำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	ดังต่อไปน้ี
	 	 	 ๕.๑	 แบบคำาร้องขอรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	(แบบพสน.	๑)
	 	 	 ๕.๒	แบบคำารับรองของผู้บังคับบัญชาหรือสถานศึกษา	 กรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	(แบบ	พสน.	๑.๑)
	 	 	 ๕.๓	แบบคำารับรองของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าสถานศึกษา
ในการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	กรณีบุคคลทั่วไป	(แบบ	พสน.	๑.๒)
	 	 	 ๕.๔	แบบขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	(แบบ	พสน.	๒)
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	 	 ๖.	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง	 ครบถ้วน
ของเอกสารแล้วดำาเนินการจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้ง	 และเสนอคำาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ	หรือบคุคลทีย่ื่นคำาร้องขอรับการแตง่ตัง้เป็นพนักงานเจา้หน้าทีส่่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรยีนและนกัศกึษาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด	หรอืปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	
เมื่อได้รับคำาสั่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามแล้ว
ให้สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรอกข้อมูลผู้ได้รับการแต่งตั้งลงในฐานข้อมูล
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 และจัดพิมพ์
บัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ	 และจัดทำาบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อลงนามในบัตรประจำาตัว
	 	 ๗.	สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดส่งสำาเนาคำาส่ังแต่งตั้งและ
บัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ให้กับหน่วยงานท่ีจัดการฝึกอบรมเพื่อมอบให้กับผู้ขอรับการแต่งตั้งและขอมี
บัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
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ผังงาน  (Flowchart)
ขั้นตอนกระบวนงานการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม
จัดทำาโครงการ/ขออนุมัติโครงการ

หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมแจ้ง	สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อดำาเนินการขออนุมัติการใช้หลักสูตร

สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
แล้วเสนอผู้มีอำานาจขออนุมัติการใช้หลักสูตร

สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	แจ้งผลการอนุมัติให้ใช้หลักสูตร
แก่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมดำาเนินการจัดฝึกอบรม
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการอบรม	พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร

คำาร้องขอรับการแต่งตั้ง	และเอกสารหลักฐานประจำาตัว

สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
เสนอผู้มีอำานาจลงนามคำาส่ังแต่งตั้งบัตรประจำาตัว	พสน.

สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	ลงทะเบียนคุม	พสน.
แจ้งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมแจ้งหน่วยงาน
ส่งสำาเนาคำาส่ังแต่งตั้ง/บัตรประจำาตัว	พสน.

รายงานผลผู้บังคับบัญชา



คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 27

คำาอธิบายเพ่ิมเติม
ประกอบผังงาน	(Flowchart)	ขั้นตอนกระบวนงานการฝึกอบรม

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม
	 ๑.	 สำารวจ	ประชาสมัพนัธ	์วเิคราะหค์วามตอ้งการ	ตรวจสอบงบประมาณ
	 ๒.	จัดทำาโครงการ	ขออนุมัติโครงการ	
	 ๓.	แจ้งสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือดำาเนินการ	 การขออนุมัติใช้
หลักสูตร	แนบเอกสาร	
																๓.๑	 สำาเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ	มีรายละเอียดจำานวนผู้เข้ารับ
การอบรม	วัน	เวลา	สถานที่
	 	 ๓.๒	รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม	(ถ้ามี)
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

	 ๑.	 ตรวจสอบและเสนอขออนุมัติการใชห้ลักสูตรฝกึอบรมต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือปลัดกระทรวง	
	 ๒.	ลงทะเบียนคุมเลขรุ่นการฝึกอบรม	 แจ้งการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรให้
หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม	
หน่วยงานผู้ฝึกอบรม
	 ๑.	 ดำาเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด
	 ๒.	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
	 ๓.	จัดทำาเอกสารเพื่อประกอบการขอรับการแต่งต้ังและการขอมีบัตร
ประจำาตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 ๔.	รวบรวมเอกสารส่งสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดดำาเนินการเสนอ
ขอแต่งตั้งและการขอมีบัตรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวง	
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

	 ๑.	 ลงทะเบียนคุมพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 ๒.	สำาเนาคำาสัง่แตง่ตัง้และบัตรประจำาตวัพนกังานสง่เสรมิความประพฤติ
นกัเรียนและนกัศึกษาใหห้นว่ยงานผูจั้ดฝึกอบรม	รายงานสำานกัการลูกเสือ	ยวุกาชาด
และกิจการนักเรียน
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หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม 

	 ๑.	 ดำาเนินการส่งสำาเนาคำาส่ังแต่งตั้งและบัตรประจำาตัวพนักงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
	 ๒.	รายงานผู้บังคับบัญชาการดำาเนินงานตามโครงการ

๓.	 การแต่งต้ังและออกบัตรประจำาตัวพนกังานเจ้าหนา้ทีส่่งเสริมความประพฤตินกัเรียน	
	 และนักศึกษา   
	 ในการดำาเนนิการแตง่ตัง้และออกบตัรประจำาตวัพนกังานเจา้หนา้ทีส่ง่เสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	มีขั้นตอนการดำาเนินงานดังต่อไปน้ี
	 ๑.	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	 จัดทำาทะเบียนคุม	 เลขบัตรประจำาตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	
	 ๒.	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนคำาร้องขอรับการแต่งตั้ง	 หรือขอทำา
บัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
โดยจำาแนกออกเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 ท่ีดำารงตำาแหน่งและสังกัดหน่วยงานตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ลงวันท่ี	 ๓๐
มีนาคม	 ๒๕๖๑	 และบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคล
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ลงวันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๔๘
	 ๓.	ตรวจสอบเอกสาร	 หลักฐานของผู้ย่ืนคำาร้องขอรับการแต่งต้ังและ
ขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ดังน้ี
	 	 ๓.๑	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดำารงตำาแหน่ง	 และสังกัดหน่วยงานตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ลงวันท่ี	 ๓๐
มีนาคม	๒๕๖๑	ให้ใช้เอกสารดังน้ี



คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 29

	 	 	 ๓.๑.๑	 หนังสือนำาส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด
	 	 	 ๓.๑.๒	แบบคำาร้องขอรับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	(แบบ	พสน.	๑)
	 	 	 ๓.๑.๓	คำารับรองของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าสถานศึกษา	
(กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)	แบบ	พสน.	๑.๑
	 	 	 ๓.๑.๔	แบบคำาร้องขอมีบัตรประจำาตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ	(แบบ	พสน.	๒)
	 	 	 ๓.๑.๕	 เอกสาร	หลักฐาน
	 	 	 	 ๓.๑.๕.๑	สำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการหรือบัตร
ประจำาตัวประชาชน
	 	 	 	 ๓.๑.๕.๒	สำาเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม	 หรือสำาเนา
คำาสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่	หรือบัตรประจำาตัวเดิม
	 	 	 	 ๓.๑.๕.๓	หนังสือสำาคัญแสดงการจดทะเบียนเปล่ียน
ชื่อตัว	ชื่อสกุล
	 	 	 	 ๓.๑.๕.๔	ใบแจ้งความ	(กรณีเอกสารสูญหาย)
	 	 	 	 ๓.๑.๕.๕	รูปถ่ายชุดปกติขาวขนาด	๑	น้ิว	จำานวน	๒	รูป	
	 	 ๓.๒	 บุคคลท่ัวไปท่ีมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งห้าม	ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ลงวันที่	 ๑๓
กันยายน	๒๕๔๘	ให้ใช้เอกสาร	ดังต่อไปน้ีคือ
	 	 	 ๓.๒.๑		หนังสือนำาส่งจากต้นสังกัด
	 	 	 ๓.๒.๒	แบบคำาร้องขอรับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	(แบบ	พสน.	๑)
	 	 	 ๓.๒.๓	คำารับรองของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าสถานศึกษา
ในการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	(กรณีบุคคลทั่วไป)	แบบ	พสน.	๑.๒



30 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

	 	 	 ๓.๒.๔	แบบคำารอ้งขอมีบตัรประจำาตัวพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสรมิ
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ	(แบบ	พสน.	๒)
	 	 	 ๓.๒.๕	เอกสาร	หลักฐาน
	 	 	 	 ๓.๒.๕.๑	สำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการหรือบัตร
ประจำาตัวประชาชน
	 	 	 	 ๓.๒.๕.๒	สำาเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม	 หรือสำาเนา
คำาสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่	หรือบัตรประจำาตัวเดิม
	 	 	 	 ๓.๒.๕.๓	หนังสือสำาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อตัว	ชื่อสกุล
	 	 	 	 ๓.๒.๕.๔	ใบแจ้งความ	(กรณีเอกสารสูญหาย)
	 	 	 	 ๓.๒.๕.๕	รูปถ่ายขนาด	๑	น้ิว	จำานวน	๒	รูป	(เจ้าหน้าที่
ของรัฐ	ชุดปกติขาว/บุคคลทั่วไป	ใส่สูทผูกเนคไท)	 	 	 	
	 ๔.	สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง	 ครบถ้วน
ของเอกสาร	 แล้วดำาเนินการจัดทำาคำาส่ังแต่งตั้ง	 และเสนอคำาส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ	 หรือบุคคลที่ยื่นคำาร้องขอรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด	 กรณีหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค	หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กรณีหน่วยงานในส่วนกลาง	โดยมี
เอกสารดังน้ี
	 	 ๔.๑	 คำาสัง่จังหวัด	กรณีหน่วยงานในสว่นภูมิภาค	หรือคำาสัง่สำานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 (กรณีดำารงตำาแหน่ง
และสังกัดหน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)	 หรือ	 เร่ือง	 แต่งต้ังบุคคล
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
(กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งหรือสังกัดหน่วยงานตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นบุคคลทั่วไป)



คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 31

	 	 ๔.๒	บัญชีประกอบคำาร้องเจ้าหน้าท่ีของรัฐขอแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 จังหวัด.................ตาม
แบบ	 พสน.	 ๓	 (กรณีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดำารงตำาแหน่งและสังกัดหน่วยงาน
ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ)	หรือบัญชปีระกอบคำาร้องบุคคลท่ัวไปขอแต่งต้ัง
เป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีสง่เสรมิความประพฤตนัิกเรยีนและนักศกึษา	จงัหวดั.............
ตามแบบ	 พสน.	 ๔	 (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ดำารงตำาแหน่ง	 หรือสังกัด
หน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นบุคคลทั่วไป)
	 	 ๔.๓	คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี	สป	๒๔๐/๒๕๔๙	เร่ือง	มอบอำานาจ
ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
	 	 ๔.๔	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ลงวันท่ี	๓๐	มีนาคม	๒๕๖๑	(กรณเีจา้หน้าท่ีของรัฐ)	หรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	
เร่ือง	หลกัเกณฑ์และวธิกีารแตง่ตัง้บคุคลใหป้ฏบิตัหินา้ทีพ่นกังานเจา้หนา้ทีส่่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศกึษา	ลงวนัที.่...........................	(กรณบีคุคลทัว่ไป)
	 	 เม่ือได้รับคำาสั่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงนามแล้ว	ให้สำานกังานศึกษาธิการจงัหวัดกรอกข้อมูลผูไ้ด้รบัการแตง่ตัง้ลงในฐาน
ข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	และจัดพิมพ์
บัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ	และจัดทำาบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด	หรือ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อลงนามในบัตรประจำาตัว
	 ๕.	 เม่ือผู้ว่าราชการจงัหวัดหรือปลดักระทรวงศึกษาธิการลงนามในคำาสัง่	
และบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	
แล้วให้ผู้รับผิดชอบประทับตราจังหวัดหรือตราสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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	 ๖.	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดสำาเนาคำาสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และบัญชีประกอบคำาร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐขอแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 จังหวัด.................ตามแบบ	 พสน.	 ๓	 หรือ
บัญชีประกอบคำาร้องบุคคลท่ัวไปขอแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 จังหวัด..............ตามแบบ	 พสน.	 ๔	 และบัตร
ประจำาตัว	ด้านหน้า–ด้านหนัง	จัดเก็บเข้าแฟ้ม	โดยจัดทำาทะเบียนแยกไว้เป็นรายปี
	 ๗.	สำานกังานศึกษาธิการจงัหวัดจดัส่งบัญชีประกอบคำารอ้งเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐขอแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	
จงัหวดั.................ตามแบบ	พสน.	๓	หรือบัญชีประกอบคำาร้องบุคคลทัว่ไปขอแตง่ตัง้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	จังหวัด............
ตามแบบ	พสน.	๔	ใหส้ำานกัการลูกเสอื	ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน	สำานกังานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ	เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูล

๔.	 การต่อบัตรประจำาตัว	 หรือการแต่งต้ังและออกบัตรประจำาตัวให้กับบุคคลท่ีเคย
ได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
 ในกรณีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	ชำารุด	สูญหาย	หรือหมดอายุ	ให้ดำาเนินการดังน้ี
	 ๑.	 ผู้ยื่นคำาร้องขอมีบัตรใหม่ให้ยื่นคำาร้อง	 พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดท่ีตนปฏิบัติงานอยู่	 หรือในกรุงเทพมหานครให้ย่ืน
คำาร้องพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
	 ๒.	เจ้าหน้าท่ีผู้รับคำาร้อง	 ตรวจสอบความถูกต้อง	 ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน	แยกประเภทคำาร้องออกเป็น	๒	ประเภท	คือ
	 	 ๒.๑	 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำารงตำาแหน่ง	 และสังกัดหน่วยงานตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	ให้ดำาเนินการออกบัตรใหม่ให้กับผู้ย่ืนคำาร้อง
	 	 ๒.๒	เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ได้ดำารงตำาแหน่ง	 หรือสังกัดหน่วยงาน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 หรือบุคคลท่ัวไป	 ให้ดำาเนินการแต่งต้ังและ
ออกบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ให้ผู้ย่ืนคำาร้อง
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	 ๓.	 เม่ือผูว่้าราชการจงัหวัดหรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามในคำาสัง่
แตง่ตัง้/บตัรประจำาตวัพนักงานเจ้าหน้าทีส่ง่เสรมิความประพฤตนัิกเรยีนและนักศึกษา	
หรอือย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว	ใหผู้้รบัคำารอ้งประทับตราจงัหวัดหรอืตราสำานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ	 พร้อมท้ังลงวันท่ีออกบัตร	 ณ	 วันท่ีออกคำาส่ังแต่งตั้ง	 หรือ
บนัทกึขออนุมัตติอ่บตัรประจำาตวัพนักงานเจา้หน้าทีส่่งเสรมิความประพฤตนัิกเรยีน
และนักศึกษาและวันหมดอายุบัตร	นับจากวันออกบัตรเป็นระยะเวลา	๕	ปี
	 ๔.	สำานกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสำาเนาคำาสัง่แต่งต้ัง	บัญชปีระกอบคำารอ้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐขอแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	 จังหวัด.................ตามแบบ	 พสน.	 ๓	 หรือบัญชีประกอบคำาร้อง
บุคคลทั่วไปขอแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	 จังหวัด..............ตามแบบ	 พสน.	 ๔	 และบัตรประจำาตัว	 ด้านหน้า–
ด้านหลัง	จัดเก็บเข้าแฟ้ม	โดยจัดทำาทะเบียนแยกไว้เป็นรายปี
	 ๕.	สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	 จัดส่งบัญชีประกอบคำาร้องเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐขอแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา	 จังหวัด.................ตามแบบ	 พสน.	 ๓	 หรือบัญชีประกอบคำาร้อง
บุคคลทั่วไปขอแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	 จังหวัด............ตามแบบ	 พสน.	 ๔	 ให้สำานักการลูกเสือ	 ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน	สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูล
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ผังงาน (Flowchart)
กระบวนงานแต่งต้ัง และออกบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา

 ผู้ผ่านการฝึกอบรมย่ืนคำาร้อง	พร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่อหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรม	หรือในกรณีต่อบัตรครั้งถัดไป

หรือมีความประสงค์ขอรับการแต่งตั้งใหม่
ให้ยื่นต่อสำานักงานศึกษาธิการจังหวัด

หน่วยงานผู้รับคำาร้อง	ตรวจสอบความครบถ้วน
และถูกต้องเอกสารหลักฐาน

				และจัดส่งคำาร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน
ให้สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	ตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำานาจลงนามคำาส่ัง

และบัตรประจำาตัว	พสน.

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมคำาส่ัง
และรหัสประจำาตัวบัตร	พสน.

แจ้งผู้ยื่นคำาร้อง/หน่วยงานต้นสังกัด

สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	ส่งสำาเนาคำาส่ังแต่งตั้งให้สำานักการลูกเสือ
ยุวกาชาด	และกิจการนักเรียน

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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๕.	 แนวทางในการดำาเนนิงานขบัเคลื่อนการสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา
	 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	ในหมวด	๗	การส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ได้กำาหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 มีอำานาจหน้าที่	 ตามมาตรา	 ๖๖
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มาตรา	 ๒๓	 แห่งพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร	พ.ศ.	๒๕๔๖	ข้อ	๘	ระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิาร
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และประกาศสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง	จดัตัง้ศนูยเ์สมารักษส์ำานกังานศกึษาธกิารจงัหวดั	ประกาศ	ณ	วนัท่ี	๓๐	มนีาคม	
๒๕๖๑	 ให้จัดต้ังศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	 โดยมีอำานาจหน้าท่ี
เปน็ศูนย์การประสานงานการสง่เสรมิความประพฤตนัิกเรยีนและนักศึกษา	เฝ้าระวัง
สถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 โดยรับแจ้งเหตุจาก
สายด่วน	๑๕๗๙	หรือศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	
เพื่อดำาเนินการแก้ไข	สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานสำานักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาในการดำาเนนิการสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและ
นักศกึษา	ปฏบิตังิานส่งเสริมความประพฤตนัิกเรียนและนักศกึษารว่มกบัหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด	 รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ประสาน	ติดตาม	และจดัทำากรณศีกึษาและบรกิารใหค้ำาปรกึษา
แก่นักเรียนและนักศึกษา	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 งานและกิจกรรมในการแนะแนว
ให้คำาปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน	 นักศึกษา	 และผู้ปกครอง	 เพื่อส่งเสริม
ความประพฤติที่เหมาะสม	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และความปลอดภัยแก่
นักเรียนและนักศึกษา	 ประสาน	 ตรวจสอบ	 ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนและ
นักศึกษา	 สถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติภัยธรรมชาติ	 และสถานการณ์ฉุกเฉิน
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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	 ตามอำานาจหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	 เป็น
หน่วยงานสำาคัญในการขับเคลื่อนให้การดำาเนินงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาประสบความสำาเร็จ	 และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน	
และมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	มีแนวทางการปฏิบัติงานดังน้ี	
	 ๑.	 บุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	 ศึกษา
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 กฎกระทรวงศึกษาธิการ	 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน
	 ๒.	ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน	 เอกสารแบบฟอร์ม	 (แบบ	พสน.)	 ให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
	 ๓.	 จัดทำาขอ้มลูเครือขา่ยพนกังานเจ้าหนา้ทีส่่งเสริมความประพฤตนิกัเรียน
และนักศึกษา	 ข้อมูลหน่วยงานเครือข่ายท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ		
ข้อมูลสถานบริการและจุดเสี่ยงในจังหวัด	และข้อมูลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๔.	จัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	 หรือผู้แทนหน่วยงานที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	 เพ่ือวางแผนและบูรณาการ	 กำาหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ในการดูแลนักเรียนและนักศึกษา
	 ๕.	 จัดทำาคำาส่ังจังหวัด	เร่ือง	แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด...........โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ตาม
คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ	 ๑๓๓/๒๕๖๑	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 สั่ง	 ณ	 วันที่	 ๒๙	 มกราคม	 ๒๕๖๑	 กรณี
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค	และคำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ	ที่	สป	๕๘๓/๒๕๖๑	เรื่อง	
แตง่ตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิความประพฤตนัิกเรยีนและนักศกึษากรงุเทพมหานคร	
สั่ง	 ณ	 วันท่ี	 ๒๐	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 โดยให้ครอบคลุมผู้บริหารหน่วยงานและผู้แทน
หน่วยงาน	ตามคำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
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	 ๖.	 จดัทำาคำาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการศูนย์เสมารกัษ์สำานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด	 โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง	 จัดต้ังศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	 ประกาศ	 ณ	 วันท่ี	 ๓๐
มีนาคม	๒๕๖๑
	 ๗.	 จัดทำาแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
	 ๘.	 จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	เพื่อรับทราบผลการดำาเนินงานและปัญหาอุปสรรค
	 ๙.	 จัดทำารายงานประจำาเดือนตามแบบบัญชีรายช่ือนักเรียนและ
นักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ	 (แบบ	 พสน.	 ๑๓)
รวมทั้งสถานบริการ	 แหล่งมั่วสุมหรือบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและ
นักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม	 และปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานต่างๆ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
	 ๑๐.	สรุปจัดทำารายงานประจำาปี	 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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๑.	แนวทางการออกปฏิบัติงานตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม
	 	 ในการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 โดย
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มุ่งเน้นให้เกิดการ
บูรณาการการทำางานจากทุกภาคส่วนในสังคม	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ให้เข้ามา
มีบทบาทในการปฏิบัติงานร่วมกัน	 เพื่อให้เกิดเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานดังน้ี
  ๑. ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
	 	 ๑.๑	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	(โดยเฉพาะ	หมวด	๗	
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	มาตรา	๖๓	มาตรา	๖๔	มาตรา	๖๕
มาตรา	๖๖	และ	มาตรา	๖๗	และ	หมวด	๙	บทกำาหนดโทษ	มาตรา	๘๕	และ	มาตรา	๘๖)
	 	 ๑.๒	 คำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 ๓๐/๒๕๕๙
เรื่อง	 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
และนักศึกษา	สั่ง	ณ	วันที่	๒๑	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 	 ๑.๓	 กฎกระทรวง	 กำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขในการ
จัดระบบงานและกิจกรรม	 ในการแนะแนวให้คำาปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน	
นักศึกษา	และผู้ปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๘
	 	 ๑.๔	 กฎกระทรวง	 กำาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา	
พ.ศ.	๒๕๔๘
	 	 ๑.๕	 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	 ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๘
	 	 ๑.๖	 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	 ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๘

บทที่ ๓
แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
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	 	 ๑.๗	 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	ว่าด้วยการแต่งกายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๕
	 	 ๑.๘	 ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ	ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแต่งต้ังพนกังานเจ้าหนา้ท่ีส่งเสรมิความประพฤตินกัเรยีนและนักศกึษา	พ.ศ.	๒๕๔๘
	 	 ๑.๙	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	
ประกาศ	ณ	วันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๖๑
	 	 ๑.๑๐	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	ประกาศ	ณ	วันที่	๑๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๘
	 	 ๑.๑๑	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 บัตรประจำาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ประกาศ	 ณ	 วันที่	 ๑๘
มกราคม	๒๕๔๘
	 	 ๑.๑๒	 ประมวลกฎหมายอาญา	 ลักษณะ	 ๒	 ความผิดเก่ียวกับ
การปกครอง	หมวด	๑	ความผิดต่อเจ้าพนักงาน	และหมวด	๒	ความผิดต่อตำาแหน่ง
หน้าที่ราชการ
	 	 ๑.๑๓	 คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ	 ที่	 สป	 ๑๓๓/๒๕๖๑	 เรื่อง	 แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 	 ๑.๑๔	 คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ	 ที่	 สป	 ๕๘๓/๒๕๖๑	 เรื่อง	 แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากรุงเทพมหานคร
	 	 ๑.๑๕	 ประกาศสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ืองจัดตั้ง
ศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
	 	 ๑.๑๖	 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ	ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 ๑.๑๗	 คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ	ที่	สป	๒๔๐/๒๕๔๙	เรื่อง	การมอบ
อำานาจให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
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 ๒. ในการออกปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	มีแนวทางในการปฏิบัติงาน	ดังน้ี
	 	 ๒.๑	 ก่อนการออกปฏิบัติงาน
	 	 	 ๒.๑.๑	 การประชมุเตรยีมความพรอ้ม	และ	จดัทำาแผนและปฏทิิน
ในการปฏิบัติงาน	โดยระบุบุคลากรที่จะออกปฏิบัติงาน	สถานที่หรือแหล่งที่จะออก
ตรวจปฏิบัติงาน	ยานพาหนะ	งบประมาณ	และวัสดุอุปกรณ์	ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	
เช่น
	 	 	 	 -	 ประชุมปรึกษาหารือก่อนออกปฏิบัติงาน	 มอบหมาย
ภารกิจ
	 	 	 	 -	 แผนตรวจฉุกเฉิน
	 	 	 	 -	 แผนปฏิบัติการตามโครงการของศูนย์เสมารักษ์
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
	 	 	 	 -	 แผนปฏิบัติงานบูรณาการร่วมการจัดระเบียบสังคม
ระดับจังหวัด
	 	 	 	 -	 ปฏิทินปฏิบัติงานรายภาคเรียน/รายสัปดาห์
	 	 	 	 -	 กำาหนดสถานที่การออกตรวจ	 กำาหนดโซน/จุดที่
ปฏบิตังิาน	และจุดอ่ืนๆ	ตามความเหมาะสม	รวมทัง้ตอ้งมกีารวางแผนไวห้ลายๆ	จุด
เพื่อให้ครอบคลุมจุดที่กำาหนดออกตรวจ
	 	 	 	 -	 เตรียมบุคลากรในการออกตรวจร่วม	 งบประมาณ
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง	 ค่าเบี้ยเลี้ยง	 ค่าตอบแทน	 ยานพาหนะ	 และวัสดุอุปกรณ์
ในการออกตรวจ
	 	 	 ๒.๑.๒	จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ	ดังน้ี
	 	 	 	 ๑)	 แบบซักถามข้อเท็จจริงนักเรียนนักศึกษา	(แบบ	พสน.	๗)
    ๒)	แบบบันทึกทะเบียนประวัตินักเรียนและนักศึกษา	
(แบบ	พสน.๘)
	 	 	 	 ๓)	แบบบันทึกกรณีนักเรียนหรือนักศึกษามีพฤติกรรม
พกพาอาวุธ	หรือส่ิงต้องห้ามตามกฎหมายหรือกระทำาผิดใดๆ	ท่ีร้ายแรง	(แบบ	พสน.	๘.๑)
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    ๔)	แบบส่งมอบตัวนักเรียนนักศึกษา	(แบบ	พสน.๙.)
	 	 	 	 ๕)	แบบแจ้งนักเรียนนักศึกษาประพฤติไม่เหมาะสม
ตามกฎกระทรวง	 กำาหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘
(แบบ	พสน.	๑๐)
	 	 	 	 ๖)	แบบบันทกึการซักถามและรายงานผลการดำาเนินการ
นักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม	(แบบ	พสน.๑๑)
	 	 	 	 ๗)	แบบขอความรว่มมือผูป้กครองในการดแูลความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	(แบบ	พสน.๑๒)
	 	 	 	 ๘)	แบบบัญชรีายชือ่นกัเรียนและนกัศกึษาทีป่ระพฤตติน
ไม่เหมาะสม	ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ	(แบบ	พสน.๑๓)
	 	 	 	 ๙)	แบบสรุปการปฏิบัติงาน	(แบบ	พสน.๕)
	 	 	 	 ๑๐)	แบบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	(แบบ	พสน.	๕.๑)
	 	 	 	 ๑๑)	แบบสรุปข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำาหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ.	๒๕๔๘	(แบบ	พสน.	๖)	
	 	 	 ๒.๑.๓	จัดเตรียมความพร้อมก่อนออกตรวจ	 โดยแต่งกาย
ให้เหมาะสม	 หรือถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	 ว่าด้วยการแต่งกาย
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 พร้อม
จัดเตรียมเอกสารกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	 บัตรประจำาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 รวมทั้งเอกสารแผ่นพับ
การประชาสัมพันธ์	
	 	 ๒.๒	ขณะออกปฏิบัติงาน	
	 	 	 ๒.๒.๑	แสดงบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
	 	 	 ๒.๒.๒	บนัทกึขอ้มลูเก่ียวกับนกัเรียนหรือนกัศกึษา	หรือพฤตกิารณ์
การกระทำา	ณ	สถานที่พบการกระทำาน้ัน
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	 	 	 ๒.๒.๓	ซักถามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำาของนักเรียน
หรือนักศึกษา	โดยไม่บังคับ	ข่มขู่	กลั่นแกล้ง	หรือทำาให้เกิดความหวาดกลัว	รวมทั้ง
ให้การอบรมสั่งสอนอย่างสุภาพ	 และช่วยเหลือในเบ้ืองต้น	 โดยคำานึงถึงอายุและ
สภาพจิตใจของนักเรียนหรือนักศึกษา
	 	 	 ๒.๒.๔	นำาตัวไปส่งมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ของนักเรียนและนักศึกษา	 เพื่อดำาเนินการสอบถามและอบรมส่ังสอนหรือลงโทษ
ตามระเบียบ	ในกรณีไม่สามารถนำาตวัไปมอบได้จะแจ้งด้วยวาจาหรือเปน็หนังสือกไ็ด้
	 	 	 ๒.๒.๕	ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบนักเรียนหรือนักศึกษาท่ี
มีพฤติกรรมเข้าข่ายในการกระทำาความผิดทางอาญา	 และอาจก่อให้เกิดภยันตราย
อย่างร้ายแรง	 หรือก่อเหตุทะเลาะวิวาทจนไม่อาจควบคุมสถานการณ์ไว้ได้	 ให้แจ้ง
พนักงานตำารวจเพ่ือระงับเหตุ	 รวมทั้งประสานงานกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา
และส่วนราชการต้นสังกัดโดยเร็ว
	 	 	 ๒.๒.๖	ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำา
ความผิดทางอาญา	 และถูกจับกุมควบคุมตัวให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีประสานงาน
ให้สถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเบ้ืองต้นโดยเร็ว
	 	 	 นอกจากแนวทางในการออกตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษา
ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงานเจา้หน้าทีส่ง่เสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศกึษา	พ.ศ.	๒๕๔๘	
สำานักการลูกเสือ	 ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน	 ยังได้กำาหนดแนวทางให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ถือปฏิบัติ	ดังน้ี
	 	 	 ๑)	ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาตรวจพบนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม	 ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซักถามข้อเท็จจริงของนักเรียนและนักศึกษา	ตามแบบซักถามข้อเท็จจริง
นักเรียนและนักศึกษา	(แบบ	พสน.	๗)	และให้นักเรียนและนักศึกษาลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน	 ทั้งน้ีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศกึษา	ระมดัระวงัขณะปฏบิตังิานดว้ยความเรยีบรอ้ยและปลอดภยั	โดยมวีางแผน
การปฏิบัติงานมาเป็นอย่างดี
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	 	 	 ๒)	ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาตรวจสอบพบ	 และซักถามข้อเท็จจริงแล้วมีสาเหตุของการกระทำาผิด
ท่ีซับซ้อน	 หรือพบว่ามีการกระทำาผิดซ้ำาๆ	 เห็นสมควรต้องได้รับการดูแลและ
ประสานงานผูเ้ก่ียวขอ้งในการให้ความช่วยเหลอื	ให้พนักงานเจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้มลู
นกัเรียนและนกัศกึษาตามแบบทะเบยีนประวตันิกัเรียนและนกัศกึษา	(แบบ	พสน.	๘)
และให้นักเรียนและนักศึกษาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
	 	 	 ๓)	ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	 ตรวจสอบพบนักเรียนและนักศึกษาเคยมีพฤติกรรมพกพาอาวุธ
หรือสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย	 หรือกระทำาผิดใด	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาบันทึกข้อมูลนักเรียนตามแบบบันทึก
ทะเบียนประวัตินักเรียนและนักศึกษา	 (แบบ	 พสน.	 ๘)	 และแบบบันทึกข้อมูล
กรณีนักเรียนนักศึกษาเคยมีพฤติกรรมพกพาอาวุธหรือสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือกระทำาผิดใดๆ	ที่ร้ายแรง	(แบบ	พสน.	๘.๑)
	 	 	 ๔)	กรณีพนกังานเจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศึกษา
นำาตัวนักเรียนนักศึกษาส่งมอบสถานศึกษาหรือผู้ปกครอง	 ให้บันทึกข้อมูลในแบบ
ส่งมอบตัวนักเรียนและนักศึกษา	(แบบ	พสน.	๙)
	 	 	 ๕)	กรณีพนกังานเจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิความประพฤตินกัเรยีนและนกัศกึษา
สามารถนำานกัเรยีนและนกัศกึษาสง่สถานศกึษาหรอืผู้ปกครองได้	และเหน็วา่เป็นการ
กระทำาผิดและมีพฤติการณ์ที่ทางโรงเรียนหรือผู้ปกครองตนเองให้การดูแล	ป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรมการกระทำาผิดดังกล่าว	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำาเป็นหนังสือ
แบบแจ้งเหตุนักเรียนนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำาหนด
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	(แบบ	พสน.	๑๐)	หรือใช้แบบขอความร่วมมือ
ผู้ปกครองในการดแูลความประพฤตินักเรยีนและนักศึกษา	(แบบ	พสน.	๑๒)	รว่มดว้ย
	 	 	 ๖)	หลังจากเสร็จส้ินภารกิจการออกตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษา
ประพฤติตนไม่เหมาะสมแล้ว	ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติงานกรอกข้อมูลและ
ลงลายมือช่ือในแบบบัญชี	 ลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
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	 	 ๒.๓	หลังการออกตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตน
ไม่เหมาะสม
	 	 	 หลงัจากทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิความประพฤตินักเรยีนและ
นักศึกษาเสร็จส้ินภารกิจในการออกตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษาท่ีประพฤติตน
ไม่เหมาะสมและกลับถึงที่ทำางานแล้ว	ให้ดำาเนินการดังต่อไปน้ีคือ
	 	 	 ๒.๓.๑	 จัดทำาเอกสารแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน	(แบบ	พสน.	๕)
พร้อมท้ังแนบแบบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 (แบบ	 พสน.	 ๕.๑)	 และแบบสรุปข้อมูล
นักเรียน	นักศกึษาท่ีประพฤติตนไมเ่หมาะสมตามกฎกระทรวงกำาหนดความประพฤติ
นักเรียนและนกัศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๘	(แบบ	พสน.	๖)	ไวเ้ป็นเอกสารหลักฐานการออก
ปฏิบัติงานโดยเร็ว
	 	 	 ๒.๓.๒	จัดทำาหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 โดยแนบ	 พสน.	 ๕	 และ
พสน.	๕.๑	สำาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ทุกคนที่ร่วมออกตรวจทุกครั้ง
	 	 	 ๒.๓.๓	ติดต่อประสานงานสถานศึกษา	 และผู้ปกครองในการ
ขอความอนุเคราะห์กวดขันดูแลนักเรียนและนักศึกษาไม่ให้กระทำาความผิดซ้ำาอีก	
โดยจัดส่งแบบแจ้งเหตุนักเรียนนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวง
กำาหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๘	(แบบ	พสน.	๑๐)	และ
แบบขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
(แบบ	พสน.	๑๒)
	 	 	 ๒.๓.๔	จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานประจำาเดือน	 รายงาน
ผู้บังคับบัญชา	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ตามแบบบัญชี
รายชือ่นักเรยีนและนักศึกษาทีป่ระพฤตตินไม่เหมาะสม	ตามกฎกระทรวงศึกษาธกิาร	
(แบบ	พสน.	๑๓)
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	 	 	 ๒.๓.๕	ตดิตามและประสานงานการดำาเนินการแกไ้ขปัญหานักเรียน
และนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม	หลังจากส่งมอบตัวนักเรียนและนักศึกษาให้
กับสถานศึกษาหรือผู้ปกครองครบระยะเวลาหน่ึงเดือนหรือสามเดือน
	 	 	 ๒.๓.๖	จัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	 และข้อมูล
สารสนเทศ	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	

๒.	แนวทางการบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการที่ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้นักเรียน
และนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม
	 	 ในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคม	 ท้ังภาครัฐและเอกชน
มาบูรณาการการทำางานรว่มกนั	ซ่ึงสังเกตได้วา่ในการปฏิบัตงิานน้ัน	การปฏิบัตงิาน
จะทำางานในรูปแบบคณะกรรมการ	 กล่าวคือ	 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ	
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด	คณะกรรมการสง่เสรมิความประพฤตินกัเรยีนและ
นักศึกษาทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด	โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานดังน้ี
	 	 ๑.	 ให้ความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 กฎกระทรวงกำาหนดความประพฤติ
ของนกัเรยีนและนกัศกึษา	พ.ศ.	๒๕๔๘	ตลอดจนบทกำาหนดโทษทีส่ถานประกอบการ
จะได้รับจากการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องแก่สถานประกอบการ
	 	 ๒.	ขอความร่วมมือสถานประกอบการ	 ไม่สนับสนุนให้เด็กนักเรียนและ
นักศกึษาประพฤติผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	หรอืกฎกระทรวง
ที่กำาหนด	
	 	 ๓.	ตักเตือนสถานประกอบการไม่ให้กระทำาความผิดซ้ำา	
	 	 ๔.	ในกรณตีกัเตอืนแล้วยงัมกีารกระทำาผดิ	ให้พนักงานเจ้าหน้าทีร่ายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา	 หรือ	 ศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาจังหวัด	 หรือคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัด	หรือคณะกรรมการสง่เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จงัหวดั	เพือ่ดำาเนินการประสานงาน	และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องดำาเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป
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	 	 ๕.	 หากยังพบสถานประกอบการดังกล่าวยังคงกระทำาความผิดอย่าง
ต่อเน่ือง	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังต่อไปน้ี
	 	 ๕.๑	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา	 เก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ	 ภาพน่ิง	 ภาพเคลื่อนไหว	 บันทึกเหตุการณ์
ต่างๆ	เช่น	สถานที่ตรวจพบ	วันที่	เวลา	จำานวนนักเรียนและนักศึกษาที่ตรวจพบ
	 	 ๕.๒		ประสานเจ้าหน้าท่ีตำารวจ	 ฝ่ายปกครอง	 เชิญผู้ดูแล	 หรือ
เจ้าของสถานบริการ	 สถานประกอบการ	 เพ่ือร้องทุกข์กล่าวโทษดำาเนินคดี
ส่งร้อยเวร	ณ	สถานีตำารวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
	 	 ๕.๓	เมื่อมีการดำาเนินคดีกับบุคคล	 เจ้าของสถานบริการ
สถานประกอบการ	 เด็กนักเรียนและนักศึกษาที่ตรวจพบ	 จะต้องนำาไป
สถานีตำารวจด้วย	 เพื่อให้ร้อยเวรเจ้าของคดีสอบสวนไว้เป็นพยานในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 จะต้องอยู่กับเด็ก
จนกว่าร้อยเวรจะสอบพยานข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ	 และจะต้องประสานสถานศึกษา
และผู้ปกครองให้ทราบด้วย
	 	 ๕.๔	 เม่ือกระบวนการดำาเนินคดีถึงร้อยเวรแล้ว	 ถือว่ากระบวนการ
ในสว่นการบงัคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าทีส่ง่เสรมิความประพฤตินักเรยีน
และนักศึกษาได้สิ้นสุดลง	แต่อาจจะมีการนัดหมายจากร้อยเวรเจ้าของคดี	หรือจาก
สำานกังานอัยการ	เพ่ือขอข้อมลูเพ่ิมเติมจากพนกังานเจา้หนา้ทีส่่งเสรมิความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาก็ได้
	 	 ๕.๕	 ตัวอย่างการดำาเนินคดีในส่วนที่เก่ียวข้องกับบุคคลเจ้าของ
สถานบริการ	
	 	 	 ๕.๕.๑	 กรณีจำาหน่ายสุราให้กับบุคคลอายุไม่เกิน	 ๒๐	 ปี
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 กล่าวคือ
จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑
มาตรา	 ๒๙	 มาตรา	 ๔๐	 และมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๒๖	(๑๐)	มาตรา	๗๘	และมาตรา	๘๕
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	 	 	 ๕.๕.๒	กรณีร้านเกมอินเทอร์เน็ตถูกลงโทษทางปกครอง
ปลอ่ยใหเ้ด็กนักเรยีน	อายตุ่ำากวา่	๑๘	ปี	เข้าไปใช้บรกิารกอ่นเวลากำาหนด	๑๔.๐๐	น.	
กล่าวคือ	 เป็นการประกอบกิจการโดยฝ่าฝืน	 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง
วา่ดว้ยการอนญุาตและการประกอบกจิการร้านวดีทิศัน์	พ.ศ.๒๕๕๒	ขอ้	๑๒	(๑)	(๒)	
ออกตามความในมาตรา	๕๙	แห่งพระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวดิีทศัน	์พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 	 ๕.๕.๓	กรณีร้านเกมอินเทอร์เน็ตถูกลงโทษทางปกครอง	 และ
ถูกดำาเนินคดี	ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	กล่าวคือ	จะมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มาตรา	 ๘๕	 และประกอบกิจการ
โดยฝ่าฝืน	 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและ
ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ข้อ	 ๑๒	 (๑)	 (๒)	 ออกตามความ
ในมาตรา	๕๙	แห่งพระราชบญัญัติภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน	์พ.ศ.	๒๕๕๑	(ตามเอกสาร
แนบท้ายในภาคผนวก)
	 	 	 ๕.๕.๔	ตัวอย่างคำาพิพากษาศาล	 กรณีร้านเกมอินเทอร์เน็ต
ปล่อยให้เด็กนักเรียน	 อายุต่ำากว่า	 ๑๘	 ปี	 เข้าไปใช้บริการในเวลาเรียน	 กล่าวคือ
หากร้านเกมอินเทอร์เน็ตปล่อยให้เด็กนักเรียนอายุต่ำากว่า	 ๑๘	 ปี	 เข้ามาใช้บริการ
ในเวลาเรียน	 ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖
มาตรา	 ๒๖	 (๓)	 มาตรา	 ๗๘	 ตามตัวอย่างคำาพิพากษาศาลคดีหมายเลขดำาท่ี
คดอ.	๒๐/๒๕๔๗	คดีหมายเลขแดงที่	คดอ.	๑๙/๒๕๔๗
	 	 	 ๕.๕.๕	ตัวอย่างคำาพิพากษาศาล	 กรณีโต๊ะสนุ๊กเกอร์	 ปล่อยให้
เด็กนักเรียนและนักศกึษา	อายตุ่ำากว่า	๑๘	ป	ี	เข้าไปใช้บริการ	กล่าวคือ	ต้องมคีวามผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.๒๕๔๖	 มาตรา	 ๒๖	 (๓)	 (๘),	 มาตรา	 ๗๘
ตามตัวอยา่งคำาพิพากษาศาล	คดีหมายเลขดำาที	่คดอ.๑๔/๒๕๔๗	คดีหมายเลขแดงที่
คดอ.	๑๓/๒๕๔๗
	 	 	 ๕.๕.๖	 ตัวอย่างคำาพิพากษาศาล	กรณี	ความผิดต่อเจ้าพนักงาน	
กล่าวคอื	พนกังานเจ้าหนา้ท่ีส่งเสรมิความประพฤตินกัเรยีนและนกัศกึษา	ไดร้ว่มกัน
ออกตรวจปฏิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
แต่ถูกดูหม่ินและขัดขวางการปฏิบัติงาน	อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา	 ๑๓๖	 และ	 มาตรา	 ๑๓๘	 ตามตัวอย่างคำาพิพากษาศาล	 คดีหมายเลขดำาที่	
๓๘๐๓/๒๕๕๐	และคดีหมายเลขแดงที่	๓๗๕๐/๒๕๕๐
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๓.	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากับประมวลกฎหมายอาญา
	 	 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษานอกจากกลไกการปฏิบัติงานที่เน้นการบูรณาการการทำางานร่วมกับ
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน	พระราชบญัญัตคุ้ิมครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๓๑
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา	 ดังน้ัน	 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	 จึงได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายอาญา	ดังนี้
	 	 มาตรา	 ๑๓๖	 ผู้ใดดูหม่ินเจ้าพนักงานซ่ึงกระทำาการตามหน้าท่ี	 หรือ
เพราะได้กระทำาการตามหน้าที่	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี	 หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท	 หรือท้ังจำาท้ังปรับ	 [อัตราโทษ	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา	 ๕
แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๖)	พ.ศ.	๒๕๖๐]
	 	 มาตรา	 ๑๓๗	 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน	 ซึ่งอาจ
ทำาให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน	 หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท	 หรือท้ังจำาท้ังปรับ	 อัตราโทษ	 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา	 ๔
แหง่พระราชบญัญัติแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบบัที	่๒๖)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 มาตรา	 ๑๓๘	 ผู้ใดต่อสู้	 หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซ่ึงต้องช่วย
เจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่	 ต้องระวางโทษจำาคุก
ไม่เกินหน่ึงปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ
	 	 ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางน้ัน	ได้กระทำาโดยใช้กำาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ
ว่าจะใช้กำาลังประทุษร้าย	 ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับ
ไม่เกินส่ีหมื่นบาท	 หรือทั้งจำาทั้งปรับ	 อัตราโทษ	 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา	 ๕
แห่งพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบบัท่ี	๒๖)	พ.ศ.	๒๕๖๐]
	 	 มาตรา	๑๓๙	ผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่
หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าท่ีโดยใช้กำาลังประทุษร้าย	 หรือขู่เข็ญว่า
จะใช้กำาลังประทุษร้าย	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท
หรือท้ังจำาท้ังปรับ	 [อัตราโทษ	 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๖)	พ.ศ.	๒๕๖๐]
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	 	 มาตรา	๑๔๐	ถ้าความผิดตามมาตรา	๑๓๘	วรรคสอง	หรือมาตรา	๑๓๙
ได้กระทำาโดยมีหรือใช้อาวุธ	 หรือโดยร่วมกระทำาความผิดด้วยกันต้ังแต่สามคน
ข้ึนไป	 ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี	 หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำาทั้งปรับ
	 	 ถ้ากระทำาโดยอ้างอำานาจอั้งยี่หรือซ่องโจร	 ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรน้ัน
จะมีอยู่หรือไม่	 ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบปี	 และปรับต้ังแต่
สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
	 	 ถ้าความผิดตามมาตราน้ีได้กระทำาโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด	
ผู้กระทำาตอ้งระวางโทษหนักกวา่โทษท่ีกฎหมายบัญญตัไิวใ้นสองวรรคกอ่น	ก่ึงหน่ึง
[อัตราโทษ	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๖)	พ.ศ.	๒๕๖๐]
	 	 ในขณะเดียวกันพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	 ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลอาญา	 ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ี
ไปแสวงหาประโยชน์	ก็จะได้รับโทษในความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่
	 	 มาตรา	 ๑๔๘	 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	 ใช้อำานาจในตำาแหน่งโดยมิชอบ
ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซ่ึงทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน	 ต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี	 หรือจำาคุก
ตลอดชีวิต	 และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท	 หรือประหารชีวิต
[อัตราโทษ	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา	 ๗	 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๖)	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 มาตรา	 ๑๔๙  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
สมาชิกสภาจังหวัด	 หรือสมาชิกสภาเทศบาล	 เรียก	 รับ	 หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ	 เพ่ือกระทำาการหรือ
ไม่กระทำาการอย่างใดในตำาแหน่งไม่ว่าการน้ันจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี
ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	 หรือจำาคุกตลอดชีวิต	 และปรับตั้งแต่
หนึง่แสนบาทถงึสีแ่สนบาท	หรือประหารชวิีต	[อตัราโทษ	แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา	๗	
แห่งพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบบัท่ี	๒๖)	พ.ศ.	๒๕๖๐]
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	 	 มาตรา	 ๑๕๗	 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ	 เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	 หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต	 ต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	 หรือปรับต้ังแต่
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท	 หรือท้ังจำาท้ังปรับ	 [อัตราโทษ	 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา	๗	แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๖)	
พ.ศ.	๒๕๖๐]

๔.	 การแนะแนวและการให้คำาปรึกษาสำาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
	 	 ๔.๑	 ความหมายของการแนะนำา	แนะแนว	และการให้คำาปรึกษา
	 	 	 ๔.๑.๑	 การแนะนำา	 คือ	 การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงแนะนำาให้
บุคคลอ่ืนปฏิบัติตามที่ผู้แนะนำาเสนอแนะ	 ซึ่งวิธีการนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ของผู้แนะนำาว่าเคยปฏิบัติแล้วประสบความสำาเร็จ	 การแนะนำาอาจจะใช้ไม่ได้ผล
กับผู้รับคำาแนะนำาคนอื่นๆ	ก็ได้
	 	 	 ๔.๑.๒	การแนะแนว	 คือ	 กระบวนการท่ีผู้แนะแนวเสนอทางเลือก
ในการแกปั้ญหาหลายๆ	ทาง	แลว้ใหผู้ร้บัการแนะแนวคิด	ตัดสนิใจ	และเลอืกวิธกีาร
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับตนเอง
	 	 	 ๔.๑.๓	การให้การปรึกษา	 คือ	 กระบวนการช่วยเหลือผู้ที่กำาลัง
ประสบปัญหาหรือภาวะไม่สบายใจให้สามารถรู้จัก	 เข้าใจและยอมรับตนเอง
จนเกิดความกระจ่างในปัญหาของตนเอง	 สามารถวางแผนและหาแนวทาง
ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง
  การให้การปรึกษาจึงเป็นการพูดคุยกันอย่างมีเป้าหมายและมีประเด็น
และส่ิงจำาเป็นเบื้องต้น	 สำาหรับผู้ให้การปรึกษาคือ	 ความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยา
และทักษะการให้การปรึกษา
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	 	 ๔.๒	 ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาที่ผู้ให้การปรึกษาควรทราบ
	 	 	 ๔.๒.๑	ธรรมชาติของมนุษย์
	 	 	 ๔.๒.๒	ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
	 	 	 การเข้าใจความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา	จะทำาให้ผู้ให้การปรึกษา
เข้าใจพฤติกรรมของผู้มารับการปรึกษาที่แสดงออกว่ามาจากสาเหตุอะไร
มีแรงจูงใจอะไร	 ซึ่งจะช่วยให้การให้การปรึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม	 และ
มีประสิทธิภาพ
	 	 	 ๔.๒.๑	ธรรมชาติของมนุษย์
    ธรรมชาติของมนุษย์มีมากมายที่ควรทราบ	 แต่ในที่นี้
ขอนำาเสนอหลักสำาคัญๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์ในการรู้จักมนุษย์	 และให้การปรึกษา
ดังน้ี
	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๑.๑	 มนุษย์อยู่ลำาพังคนเดียวไม่ได้	 จะต้องอยู่ร่วม
เป็นสังคม
	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๑.๒	 มนุษย์มีความแตกต่างกัน
	 	 	 	 	 	 	 	 -	ทางร่างกาย
	 	 	 	 	 	 	 	 -	ทางสติปัญญา
	 	 	 	 	 	 	 	 -	ทางอารมณ์
	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๑.๓	 พฤติกรรมของมนุษย์ทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ
	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๑.๔	 มนุษย์มีเกียรติ	และศักด์ิศรี
	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๑.๕	 มนุษย์มีอารมณ์	และเหตุผล
	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๑.๖	 มนุษย์ย่อมเห็นประโยชน์ส่วนตัว
	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๑.๗	 มนุษย์มักกล่าวโทษผู้อื่น
	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๑.๘	 มนุษย์ชอบความแปลกใหม่
	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๑.๙	 มนุษย์ชอบเปรียบเทียบ
	 	 	 	 	 	 	 ๔.๒.๑.๑๐	 มนุษย์มีความคาดหวัง
	 	 	 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์จะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาเข้าใจ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษย์มากขึ้นซ่ึงเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นในการสร้าง
ความเข้าใจอันแท้จริง	สำาหรับผู้ให้การปรึกษา
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	 	 	 ๔.๒.๒	ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
	 	 	 	 มาสโลว์	 (Maslow)	 นักจิตวิทยาคนสำาคัญได้นำาเสนอ
ลำาดับขั้นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ไว้	๕	ขั้น	ดังน้ี

อาหาร	เส้ือผ้า	การออกกำาลังกาย	
ความต้องการทางเพศ	ฯลฯ

ความปลอดภัยทางร่างกาย	ความม่ันคง
ทางการเงิน	สวัสดิการต่างๆ	ความเช่ือม่ัน
ในตนเอง	และความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน

ความรัก	ความผูกพันจากครอบครัว
เพ่ือน	หรือบุคคลท่ัวไป	ฯลฯ

การยอมรับนับถือจากตนเองและผู้อ่ืน

การพัฒนาตนเองอย่างเต็มขีดสูงสุด
ของความสามารถ

ขั้นท่ี ๑	 ความต้องการ
	 	 ทางด้านร่างกาย

ขั้นท่ี ๒	 ความต้องการ
	 	 ทางด้านความมั่นคง
	 	 ปลอดภัย

ขั้นท่ี ๓	 ความต้องการ
	 	 ความรักและ
	 	 การมีส่วนร่วม

ขั้นท่ี ๔	 ความต้องการ
	 	 เห็นคุณค่าในตนเอง

ขั้นท่ี ๕	 ความต้องการ
	 	 บรรลุภาวะ
	 	 สัจจะการแห่งตน
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  ๔.๓	 กระบวนการให้การปรึกษา
	 	 	 ในการให้การปรึกษาจะมีกระบวนการที่ต่อเน่ืองกันไปเป็นข้ันตอน	
เพื่อให้ผู้ให้การปรึกษาได้ให้การรึกษาได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ	
ดังน้ี

ข้ันตอนท่ี ๑
การสร้างสัมพันธภาพ

ข้ันตอนท่ี ๒
สำารวจปัญหา

ข้ันตอนท่ี ๓
เข้าใจปัญหา สาเหตุ

ความต้องการ

ข้ันตอนท่ี ๔
วางแผนแก้ปัญหา

ข้ันตอนท่ี ๕
ยุติการให้การปรึกษา

ผู้ให้การปรึกษาต้องทำาให้ผู้รับการปรึกษา
เกิดความอบอุ่นสบายใจ	และไว้วางใจ	

ผู้ให้การปรึกษาช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้สำารวจ
ปัญหาและปัจจัยต่างๆ	ที่ทำาให้เกิดปัญหา
ด้วยตัวของเขาเอง	

ผู้ให้การปรึกษาช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจปัญหา	
สาเหตุความต้องการ	

ผู้ให้การปรึกษาช่วยให้ผู้รับการปรึกษาพิจารณา
วิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะปฏิบัติ
ด้วยตนเอง	

ผู้ให้การปรึกษาย้ำาความเข้าใจท่ีเกิดขึ้นระหว่างท่ี
ให้การปรึกษา	และช่วยให้ผู้รับการปรึกษามีแรงจูงใจ	
และกำาลังใจที่จะแก้ปัญหา	และพัฒนาตนเองต่อไป
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	 	 ๔.๔		คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษา
	 	 	 	 คุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีดีของผู้ให้การปรึกษามีส่วนทำาให้การปรึกษา
มีประสิทธิภาพ	จึงควรมีคุณสมบัติดังน้ี
	 	 	 ๔.๔.๑	มีบุคลิกภาพที่อบอุ่นและเป็นมิตร
	 	 	 ๔.๔.๒	มีลักษณะน่าไว้วางใจ	 น่าเคารพ	 น่าเชื่อถือ	 และรักษา
ความลับได้ 

	 	 	 ๔.๔.๓	มีความสนใจในการช่วยเหลือผู้อื่น	มีคุณธรรม	เมตตาธรรม
และเสียสละ
	 	 	 ๔.๔.๔	รู้จักพูด	เพื่อให้ผู้รับการปรึกษา	รับทราบปัญหาที่แท้จริง
และช่วยให้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
	 	 	 ๔.๔.๕	รู้จักฟัง	 และฟังเป็นจับประเด็นได้ไวและกระจ่างชัด
มีการอดทนต่อการรับฟัง
   ๔.๔.๖	สามารถอธิบายและคลี่คลายปมประเด็นต่างๆ	ให้ชัดเจน
และเข้าใจง่าย
	 	 	 ๔.๔.๗	สามารถท่ีจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษารับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจของตนเอง	โดยผู้ให้การปรึกษาจะไม่ตัดสินใจแทน
	 	 	 ๔.๔.๘	มีสุขภาพจิตดี	มีอารมณ์มั่นคง
	 	 ๔.๕	 ทักษะพื้นฐานที่สำาคัญและจำาเป็นในการให้คำาปรึกษา
	 	 	 	 ๔.๕.๑	 ทักษะการสังเกต
	 	 	 	 ๔.๕.๒	ทักษะการฟัง
	 	 	 	 ๔.๕.๓	ทักษะการถาม
	 	 	 	 ๔.๕.๔	การค้นหาความรู้สึก	(เพื่อสะท้อนความรู้สึก)
	 	 	 	 ๔.๕.๕	ทักษะการสรุปความ
    “ทักษะการสังเกต”
    การสังเกต	 คือ	 การใช้การมองด้วยตาและรับฟังด้วยหู	 เพ่ือรับรู้
สิ่งต่างๆ	ที่ผู้รับการปรึกษาแสดงออกมา	ทั้ง	Verbal	(ภาษาพูด)	และ	Non-verbal	
(ภาษาทา่ทาง)	รวมทัง้ความขดัแย้งทีเ่กิดขึน้ในคำาพูด	และระหว่างคำาพูดกับพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมา	 และแปลความหมายเหล่านั้นเป็นคำาพูดให้ผู้รับการปรึกษาได้
รับรู้และเข้าใจตนเองมากขึ้น
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    วัตถุประสงค์
	 	 	 	 เพื่อให้ได้รับรู้ส่ิงต่างๆ	 ที่ผู้รับการปรึกษาแสดงออกมา	 และแปล
ความหมายเหล่าน้ันเป็นคำาพูดให้ผู้รับการปรึกษารับรู้เข้าใจและเกิดความกระจ่าง
ในปัญหาของตนเองมากขึ้น
    แนวทางการใช้ทักษะการสังเกต
	 	 	 	 ๑.	ผู้ให้การปรึกษาควรสังเกต
	 	 	 	 	 ๑.๑	 กิริยาท่าทาง	 พฤติกรรมต่างๆ	 เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์		
หรือความคิดท่ีไม่ได้เป็นคำาพูดของผู้รับการปรึกษา	 เช่น	 ท่าน่ัง	 การเคลื่อนไหว
ของมือ	สีหน้า	สายตา	น้ำาเสียง	ฯลฯ
	 	 	 	 	 ๑.๒	คำาพูดและภาษาท่ีใช้สังเกตว่าผู้รับการปรึกษาพูดเน้นถึง
เรื่องราวหรือประเด็นใด	 ประเด็นหน่ึงเป็นสำาคัญสำานวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึก
หรือระดับอารมณ์อย่างไร		
	 	 	 	 	 ๑.๓	ความขัดแย้ง	
	 	 	 	 	 	 :	ความขัดแย้งในคำาพูด	
	 	 	 	 	 	 :	ความขัดแย้งในพฤติกรรมที่แสดงออกมา	
	 	 	 	 	 	 :	ความขัดแย้งระหว่างคำาพูดกับพฤติกรรม		
	 	 	 	 	 	 :	ความสอดคล้องระหว่างคำาพูดกับพฤติกรรม		
	 	 	 	 	 ๑.๔	พฤติกรรมที่แสดงออกมาในระหว่างการเงียบ	 ซ่ึงทำาให้
เพื่อนผู้ให้ปรึกษาเข้าใจความหมายของการเงียบของผู้รับการปรึกษา	 ว่าเป็นการ
เงียบในทางบวกหรือทางลบ
	 	 	 	 ๒.	การให้ข้อมูลย้อนกลับ	 (Feedback)	 โดยการแปลความหมาย
พฤติกรรมต่างๆ	ที่ผู้รับการปรึกษาแสดงออกมาให้เป็นภาษาพูดตามความเหมาะสม
	 	 	 	 ๓.	สังเกตปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการปรึกษาหลังจากได้รับข้อมูล
ย้อนกลับ	 ในกรณีข้อมูลน้ัน	 ถูกต้องหรือตรงประเด็น	 ผู้รับการปรึกษามักจะพูดต่อ
หรือขยายความในสิ่งเหล่าน้ี	 แต่ถ้าข้อมูลไม่ตรงประเด็น	 หรือ	 ผู้รับการปรึกษา
ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยในเรื่องน้ันๆ	เขาจะเงียบ
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    ผลท่ีเกิดจากการใช้ทักษะการสังเกต
	 	 	 	 ๑.	เป็นวิธีการแสดงความเข้าใจถึงความคิดและความรู้สึกของ
ผู้รับปรึกษาอย่างลึกซ้ึง
	 	 	 	 ๒.	ทำาใหผู้้รับการปรึกษาเกิดความไว้วางใจในเพ่ือนผู้ใหก้ารปรึกษา
มากขึ้น
	 	 	 	 ๓.	เปิดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษาได้พูดต่อในส่ิงท่ีเป็นประเด็นสำาคัญๆ
    “ทักษะการฟัง”
    การฟัง	 คือการเปิดใจกว้างและชำาระใจให้สะอาดและกระจ่างเพื่อ
ต้อนรับโลกทั้งโลกเข้าสู่การรับรู้ของตน	 การฟังที่มีประสิทธิภาพน้ันจะต้องฟัง
ด้วยตา	 ด้วยหู	 ด้วยกายสัมผัสและด้วยหัวใจอันกระจ่างและละเอียดอ่อน	 การฟัง
ท่ีชัดเจนน้ันต้องฟังจากคำาพูด	 จากน้ำาเสียง	 จากท่าทาง	 จากกิริยาของผู้พูดน้ัน
อย่างละเอียดถี่ถ้วน
	 	 	 	 การฟังที่ดีน้ัน	 หมายถึง	 การงดทำากิจกรรมอื่น	 เช่น	 การคิดหรือ
การพูดในขณะทีฟั่งและทำาใจให้สงบและซมึซาบกระแสอารมณ	์	ความรู้สึกความคดิ
ของคนที่กำาลังพูดหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวในขณะน้ัน
	 	 	 	 การฟงัท่ีชดัเจน	หมายถงึ	การสมัผัสกบักระแสอารมณ์และความรู้สกึ
ของผู้พูดและหมายถงึการไดส้มัผัสกระแสความเคลือ่นไหวของสรรพสิง่รอบตัวดว้ย
    วัตถุประสงค์
	 	 	 	 ๑.	เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาได้ระบายความคิด	อารมณ์	ความรู้สึกที่
เป็นปัญหาและได้เรยีนรูเ้ข้าใจตนเองและผู้อ่ืนสามารถเข้าใจในส่ิงทีเ่ป็นปัญหายอมรับ
และแยกแยะความรูสึ้กท้ังบวกและลบของตนเอง		รวมท้ังมกีารใชศ้กัยภาพตัดสินใจ
เลือกทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง
	 	 	 	 ๒.	เพ่ือให้ผูใ้ห้การปรึกษาสามารถจบัประเด็นสำาคญัของปัญหาและ
แกะรอยตามปัญหาของผู้รับการปรึกษา
	 	 	 	 ๓.	เพ่ือให้ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาเกิดความเข้าใจใน
ปัญหาตรงกัน
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    แนวทางการใช้ทักษะการฟัง
	 	 	 	 การฟังท่ีถือว่าเป็นการรักษา	 เป็นการฟังแบบ	 Two	 Way
Communication	 คือ	 ลักษณะการฟังอย่างใส่ใจ	 (Active	 Listening)	 คือ
ตั้งใจฟังต่อเน้ือหาสาระและอารมณ์ของ	ผู้รับการปรึกษาที่แสดงออกมา
    ผลท่ีเกิดจากการใช้ทักษะการฟัง
	 	 	 	 ๑.	ถ้าผู้ให้การปรึกษาฟังมากเกินไป	การให้การปรึกษาจะขาดการ
รว่มกันหาแนวทางท่ีจะให้ผู้รบัการปรกึษาเขา้ใจในปรกึษา		สาเหตแุละความตอ้งการ
ที่แท้จริง
	 	 	 	 ๒.	ถ้าผู้ให้บริการปรึกษาฟังน้อยเกินไปและพูดมาก	 จะเป็นการ
รวบรัดเข้าสู่จุดหมายของการให้การปรึกษาอย่างรวดเร็ว	 ผู้รับการปรึกษาไม่มี
โอกาสไดร้ะบายความคดิ	ความรูสึ้กเป็นการตอบสนองผู้ให้การปรกึษามากกวา่ผู้ให้
การปรึกษาและอาจทำาให้ไม่ทราบปัญหาที่แท้จริง
	 	 	 	 ๓.	เป็นวิธีการสื่อให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจว่า	ผู้ให้การปรึกษากำาลัง
ใส่ใจ	และสนใจเรื่องราวที่ผู้รับการปรึกษาพูด
    “ทักษะการถาม”
    การถาม	 คือ	 การเปิดตนเองออกสู่โลกภายนอก	 เป็นวิธีการท่ี
เราจะเชื่อมตัวเองให้กลมกลืนกับผู้อ่ืน	 เพ่ือการอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจ	 การถาม
เป็นกุญแจไขความอ่อนโยนและดีงามของชีวิตเราใช้คำาถามเปิดเพ่ือเปิดโลก
และเชื้อเชิญโลกเข้ามาหาเราและใช้คำาถามปิดเพื่อเรื่องเฉพาะที่เราควรรู้ชัดเจน
    วัตถุประสงค์
	 	 	 	 ๑.	การถามเป็นการให้โอกาสแก่ผู้รับการปรึกษาบอกถึงความคิด	
ความรู้สึก	และเรื่องราวต่างๆ	ที่ต้องการจะปรึกษา
	 	 	 	 ๒.	การถามเป็นการช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาเข้าใจถึงปัญหาของ
ผู้รับการปรึกษามากย่ิงขึ้น
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    แนวทางการใช้ทักษะการถาม
	 	 	 	 ๑.	คำาถามปิด	 หมายถึง	 คำาถามท่ีกำาหนดทิศทางในการตอบ
ไว้เรียบร้อยแล้ว	 ผู้ตอบเพียงแต่เลือกทิศทางใดทิศทางหน่ึงเท่าน้ัน	 เช่น	 มีคำาถาม
ให้เลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่	 หรือลักษณะคำาถามเป็นคำาถามที่ให้ผู้ตอบตอบเพียง
สั้นๆ	เช่น…
     “คอยนานไหมคะ”
	 	 	 	 	 หรือเป็นคำาถามที่ต้องการให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงอย่างใด
อย่างหน่ึง	เช่น...
     “คุณคิดจะบอกหรือไม่บอกผลการสอบกับคุณพ่อคุณแม่”
	 	 	 	 	 แนวทางการใช้คำาถามปิด	คือ
	 	 	 	 	 ๑.	 เมื่อต้องการคำาถามเฉพาะท่ีคิดว่าเก่ียวข้องกับปัญหาของ
ผู้รับการปรึกษา
	 	 	 	 	 ๒.	เพื่อตรวจสอบความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน
	 	 	 	 	 ๓.	 เมื่อต้องการให้เกิดการตัดสินใจ	เช่น...
     “ปัญหาเรื่องน้ีเป็นปัญหาเร่งด่วนสำาหรับคุณ หรือไม่”
	 	 	 	 ๒.	คำาถามเปิด	 หมายถึง	 คำาถามที่ไม่ได้กำาหนดขอบเขตของ
การตอบ	 เป็นคำาถามท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบตอบได้อย่างอิสระ	 ทำาให้ได้ข้อมูล
รายละเอียดของผู้รับการปรึกษาเพิ่มขึ้น	 คำาถามเปิดช่วยให้ผู้รับการปรึกษา
มโีอกาสพูดถงึ	ความคิด	ความรู้สึก	และไดร้ะบายส่ิงทีเ่ป็นปัญหาตามความต้องการ
ของตนเอง	 คำาถามเปิดจะมีลักษณะของคำาถามที่ใช้คำาว่า	 “อะไร” “อย่างไร”
“เพราะอะไร”	เช่น
     “เพราะอะไรคุณจึงคิดว่า เพื่อนไม่ชอบคุณ”
     “คุณคิดจะทำาอย่างไรให้ผลการเรียนดีขึ้น”
     “นักเรียนลองเล่าเพ่ิมเติมอีกหน่อยซิเก่ียวกับเพื่อนคนนี้
ของนักเรียน”
     “นกัเรียนลองยกตัวอย่างเกีย่วกบัเร่ืองนีใ้หช้ดัเจนหนอ่ยซคิรับ”
     “นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่พูดคุยกันอยู่น้ี”
     “เราได้คุยกันมาหลายเร่ืองแล้ว มีเร่ืองไหนท่ีนักเรียนอยากคุย
มากที่สุด”
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     “นักเรียนไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหม”
     “ลองเล่าถึงสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยซิ” หรือ
     “นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำาให้เกิดเรื่องน้ี”
     “เรามีความสัมพันธ์กันครับ”
     “นักเรียนกับเพื่อนมีความสัมพันธ์กันลึกซ้ึงขนาดไหน”
     “น้องคิดว่า การที่น้องออกมาจากบ้านโดยไม่บอกใคร จะส่งผล
อย่างไรต่อคนในครอบครัวของน้องบ้าง”
	 	 	 	 	 แนวทางการใช้คำาถามเปิด	คือ
	 	 	 	 	 ๑.	 เพื่อหาข้อมูลในระดับลึก
	 	 	 	 	 ๒.	เมื่อต้องการทราบข้อมูล	 หรือเร่ืองราวของผู้รับการปรึกษา
เพิ่มขึ้น	ชัดเจนขึ้น
	 	 	 	 	 ๓.	 เพื่อติดตามเรื่องในเชิงลำาดับเหตุการณ์	และปฏิสัมพันธ์
	 	 	 	 	 ๔.	กระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษา	 มีส่วนร่วมในการสนทนา	 และ
สำารวจตนเองในกระบวนการให้การปรึกษา		
    “ทักษะการค้นหาความรู้สึก”
    การค้นหาความรูสึ้ก	คือ	การทีผู่ใ้ห้การปรึกษาไดรั้บรู้ถงึความคิด
อารมณ	์ความรู้สึกของผูรั้บการปรึกษาทีแ่สดงออกมาโดยภาษาพดูและภาษาทา่ทาง		
และผู้ให้การปรึกษา	 ทำาหน้าที่ให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยภาษาพูดที่เหมาะสม	 ชัดเจน		
เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาตระหนักถึงความรู้สึกของตนเอง	 และสามารถมองปัญหา
ของตนเองได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น
    วัตถุประสงค์
	 	 	 	 เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาได้เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นปัญหา		
จะทำาให้เกิดการยอมรับและหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
	 	 	 	 ตัวอย่างกลุ่มคำาที่แสดงความรู้สึก
	 	 	 	 โกรธ	 :	 ไม่ชอบใจ	 ไม่พอใจ	 ไม่ได้อย่างใจ	 ขัดเคืองใจ
	 	 	 	 	 	 	 ไม่สบอารมณ์		หงุดหงิด		โกรธ		รำาคาญ		เหลืออด		

อาฆาต		แค้นใจ
	 	 	 	 กังวล	 :	 ลังเลใจ		ไม่แน่ใจ		สงสัย		กังวล		กระวนกระวายใจ		

อึดอัดใจ		ลำาบากใจ



60 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

	 	 	 	 อาย	 :	 เก้อเขิน		กระดาก		อับอาย		เสียหน้า		ประหม่า
	 	 	 	 เหงา	 :	 โดดเด่ียว		เคว้งคว้าง		หมดที่พึ่ง		เหงาหงอย		อ้างว้าง		

ว้าเหว่		ไร้ค่า
	 	 	 	 อารมณ์ดี		:	 ดีใจ		ภูมิใจ		อิ่มเอิบใจ		ปีติ		ร่าเริง		สบายใจ		ครื้นเครง
    ผลท่ีเกิดจากการใช้ทักษะการค้นหาความรู้สึก
	 	 	 	 ๑.	ช่วยให้ผู้รับการปรึกษารู้สึกว่ามีคนเข้าใจตนอย่างลึกซ้ึง
	 	 	 	 ๒.	ช่วยให้ผู้รับการปรึกษามองสถานการณ์ต่างๆ	 อย่างเป็นจริง
มากขึ้น	และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองต่อปัญหาได้ชัดเจน
	 	 	 	 ๓.	เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพ	 ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเกิด
ความไว้วางใจ	 ผู้ให้การปรึกษาอยากเปิดเผยตัวเองมากขึ้น	 เนื่องจากรู้สึกว่าผู้ให้
การปรึกษาเข้าใจปัญหาของตน	จึงสามารถพูดระบายได้อย่างต่อเน่ือง
	 	 	 	 ๔.	ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาประเมินตนเองได้ตรงตามความเป็นจริง
	 	 	 	 ๕.	ชว่ยใหผู้ร้บัการปรกึษาสามารถเขา้ใจหรอืมองปัญหาทีโ่ดยปกติ
แล้วน่าจะเข้าใจ
	 	 	 	 ๖.	 ช่วยให้กระบวนการปรึกษาดำาเนินไปได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ยืดเย้ือ
    “ทักษะการสรุปความ”
    การสรุปความ	 เป็นการรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการให้
การปรึกษาหรือเมื่อจบการให้การปรึกษาในประเด็นสำาคัญของทั้งความคิด
ความรู้สึกที่ผู้รับการปรึกษาสื่อออกมาทั้งด้วยคำาพูดและพฤติกรรมที่แสดงออก
ขณะน้ันแล้วประมวลเป็นคำาพูดสั้นๆ	ให้ได้ใจความสำาคัญทั้งหมด
    วัตถุประสงค์
	 	 	 	 ๑.	เพื่อตรวจสอบความเข้าใจระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับ
การปรึกษาในเรื่องความคิด	ความรู้สึกที่กำาลังสนทนา
	 	 	 	 ๒.	เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาได้พิจารณาในประเด็นสำาคัญ
น้ันๆ	อย่างละเอียดมากขึ้น
	 	 	 	 ๓.	เพื่อรวบรวมอารมณ์	 ความคิด	 ความรู้สึกของผู้รับการปรึกษา
ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น
	 	 	 	 ๔.	เพ่ือนำาไปสู่การเปิดเผยในแต่ละประเด็นของปัญหาให้ชัดเจนย่ิงข้ึน
	 	 	 	 ๕.	เพ่ือเตรียมผู้รับการปรึกษาให้พร้อมในการปรึกษาคราวต่อไป
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    แนวทางการใช้ทักษะการสรุปความ
	 	 	 	 ๑.	ในกรณีที่ผู้รับการปรึกษาพูดยาว	 ผู้ให้การปรึกษาสรุปเนื้อหา
และอารมณ์	 	 ความรู้สึกท่ีสำาคัญท่ีผู้รับการปรึกษาได้เล่าหรือแสดงออกมาเพ่ือให้
การปรึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความชัดเจนในประเด็นปัญหาที่สำาคัญ
	 	 	 	 ๒.	ก่อนจบการปรึกษาแต่ละคร้ังต้องมีการสรุปประเด็นต่างๆ
ในการปรึกษา
	 	 	 	 ๓.	เมื่อจะมีการให้การปรึกษาคร้ังต่อไปควรสรุปสิ่งที่ได้จากการ
ปรึกษาในครั้งก่อนมาเป็นการเริ่มต้นในการปรึกษา
	 	 	 	 ๔.	เม่ือมีการปรึกษาหลายครั้ง	 ในครั้งสุดท้ายต้องสรุปสิ่งต่างๆ	
ทั้งหมดของการให้การปรึกษาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้าย
    ผลท่ีเกิดจากการใช้ทักษะการสรุปความ
	 	 	 	 ๑.	ทำาให้ผู้รับการปรึกษาชัดเจนในประเด็นต่างๆ	ที่ได้พูดออกมา
	 	 	 	 ๒.	ทำาใหผู้้รบัการปรกึษารูสึ่กว่าการปรกึษาครัง้นีไ้ด้ผล	ได้ประโยชน์
เน่ืองจากการสรุปความช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเห็นภาพทั้งหมด
	 	 	 	 ๓.	การสรุปความครั้งสุดท้ายเป็นการย้ำาประเด็นสำาคัญๆ	 ซึ่งมีผล
ต่อกระบวนการคิดของผู้รับการปรึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปรึกษา
    ทักษะการให้ความมั่นใจ
	 	 	 	 เม่ือผู้รับคำาปรึกษาแสดงทศันะหรือโครงการตอ่ผู้รับคำาปรึกษา	และ
ผู้รับคำาปรึกษามัน่ใจว่าทศันะ	หรือโครงการนัน้ถกูต้อง	และได้ผลดีจริง	ผู้ใหค้ำาปรึกษา
จะแสดงออกเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับคำาปรึกษา	เช่น
	 	 	 	 ผู้รับคำาปรึกษา	 :	 ผมจะนำาเรื่องนี้ไปปรึกษากับอาจารย์ประจำาช้ัน	

อีกครั้งหน่ึง
	 	 	 	 ผู้ให้คำาปรึกษา	:	 เป็นความคิดที่เหมาะสมที่สุด	 สำาหรับเธอ
	 	 	 	 	 	 	 	 ในขณะน้ี
	 	 	 	 ผู้รับคำาปรึกษา	 :	 ผมรู้สึกเป็นกังวลกับความสัมพันธ์ของผม
	 	 	 	 	 	 	 	 กับแฟนทั้งๆ	ที่	ผมกับเขาก็ไปกันด้วยดี
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	 	 	 	 ผู้ให้คำาปรึกษา		:	 น่ันซิ	โดยทั่วไปแล้ว	ก็ไม่เห็นมีอะไรน่าวิตกน่ีนา
	 	 	 	 ผู้รับคำาปรึกษา	 :	 ผมจะทำาให้ได้ครับ
	 	 	 	 ผู้ให้คำาปรึกษา	 :	 ความต้ังใจดีของนักเรียนจะไม่สูญเปล่านะคะ
	 	 	 	 	 	 	 	 พี่ขอเป็นกำาลังใจให้นะคะ
    ทักษะชีวิต (Life Skill)
	 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 ได้กำาหนด
องค์ประกอบทักษะชีวิตที่สำาคัญ	 ที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่
เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำาหรับอนาคตไว้
๔	องค์ประกอบ	คือ
	 	 	 	 ๑.	การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น	 หมายถึง	 การ
รู้ความถนัด	 ความสามารถ	 จุดเด่น	 จุดด้อย	 ของตนเอง	 เข้าใจความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล	รู้จักตนเอง	ยอมรับ	เห็นคุณค่าและภาคภูมิในในตนเองและผู้อื่น	มีเป้า
หมายในชีวิต	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
	 	 	 	 ๒.	การคิดวิเคราะห์	ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	หมายถึง
การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร	 ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว	 วิพากษ์วิจารณ์
และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลท่ีถูกต้อง	 รับรู้ปัญหา
สาเหตุของปัญหา	 หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ	
อย่างสร้างสรรค์
	 	 	 	 ๓.	การจัดการกับอารมณ์และความเครียด	 หมายถึง	 ความเข้าใจ
และรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของตน	รู้สาเหตุของความเครียด	รู้วิธีการควบคุมอารมณ์
และความเครียด	 รู้วิธีผ่อนคลายหลีกเลี่ยง	 และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
อารมณ์ไม่พึงประสงค์
	 	 	 	 ๔.	การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น	 หมายถึง	 การเข้าใจมุมมอง
อารมณ์	 ความรู้สึกของผู้อ่ืนใช้ภาษาพูดและภาษากายเพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิด
ของตนเอง	 รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น	 วางตัวได้ถูกต้อง
เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ	 ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี	 สร้างความ
ร่วมมือและทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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ภาคผนวก ก
แบบ พสน. ๑-๑๓
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แบบ พสน. ๑

แบบคำาร้องขอรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

																								เขียนที่.....................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...............

	 	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)..........................................สกุล..........................................	
เลขประจำาตัวประชาชน	(๑๓	หลัก).........................................................อายุ...........ปี	เกิดวันที่...........
เดือน............................พ.ศ.	.................สัญชาติ.................ศาสนา.................หมู่โลหิต.......................
วฒิุการศึกษา..................................ท่ีอยูต่ามทะเบยีนบา้นเลขท่ี...............ตรอก/ซอย.................................
ถนน........................................ตำาบล/แขวง....................................อำาเภอ/เขต....................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์........................................
ท่ีอยู่ปัจจบัุนสามารถตดิตอ่ไดท่ี้.......................................................โทรศพัท์เคล่ือนท่ี..............................

   	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)	ตำาแหน่ง..................................
อายุราชการ...........ปี	แผนก/งาน.............................................ฝ่าย/ส่วน.............................................
กอง/สำานัก/สถานศึกษา.......................................................สังกัด.......................................................
ที่อยู่...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.......................................E–mail.......................................

   	 บุคคลทั่วไป	(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)	อาชีพ............................................
ตำาแหน่ง...............................................ประสบการณ์ทำางาน...........ปี	แผนก/งาน................................
ฝ่าย/ส่วน................................หน่วยงาน/สถานศึกษา................................สังกัด................................
ที่อยู่...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์เคล่ือนที่.........................โทรสาร.........................E–mail......................................................
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	 	 ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ	เมื่อวันที่..........เดือน.................พ.ศ.	..............จัดโดย	(ระบุหน่วยงาน)..............
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอรับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	
จึงขอเสนอต่อ
   	 ผู้อำานวยการสำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน	สำานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ										
   	 ศึกษาธิการจังหวัด...............................
   	 ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
   	 ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
   	 หน่วยงานอื่นๆ	(ระบุ)................................................................................

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 ตำาแหน่ง..........................................................
																																							 วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.	...........
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แบบ พสน. ๑.๑

คำารับรองของผู้บังคับบัญชา
(กรณีเจ้าหน้าท่ีรัฐ)

	 	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................
ตำาแหน่ง....................................................หน่วยงาน/สถานศึกษา/.....................................................
สังกัด........................................ขอรับรองว่า	(นาย/นาง/นางสาว).......................................................																																																							
มีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 ตำาแหน่ง..........................................................
																																							 วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.	...........	

ผลการพิจารณา (สำาหรับเจ้าหน้าที่)
		สมควร			 		ไม่สมควร		ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาเพราะ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 ตำาแหน่ง..........................................................
																																							 วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.	...........	

หมายเหตุ :	 ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	เรือ่ง	แตง่ตัง้เจา้หน้าทีข่องรฐัใหป้ฏิบัตหิน้าทีพ่นักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ลงวันที่	๒๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑
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แบบ พสน. ๑.๒

คำารับรองของผู้บังคับบัญชา
(กรณีบุคคลท่ัวไป)

	 	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................
ตำาแหน่ง....................................................หน่วยงาน/สถานศึกษา/.....................................................
สังกัด.......................................................................................มีความเก่ียวข้องเป็นผู้บังคับบัญชาของ
(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว
มีคุณสมบัติดังนี้
	 	 ข้อ	 ๑	 เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามครบถ้วน	 ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ดังต่อไปนี้คือ
    	 มีสัญชาติไทย
    	 อายุไม่ต่ำากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
    	 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    	 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
    	 ไม่เคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม	 จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพ
	 	 ข้อ	 ๒	เป็นบุคลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาในฐานะ
    	 บุคคลท่ีทำาหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน	 หรือเก่ียวข้องกับการศึกษา	 หรือเคย
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
    	 ครูใหญ่	 หรือครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 และได้รับการบรรจุเป็นครูตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	 ประเภท
สามัญศึกษา	และประเภทอาชีวศึกษา
	 	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 ตำาแหน่ง..........................................................
																																							 วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.	...........	
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ผลการพิจารณา (สำาหรับเจ้าหน้าที่)
		สมควร			 		ไม่สมควร		ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาเพราะ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 ตำาแหน่ง..........................................................
																																							 วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.	...........	
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แบบ พสน. ๒

แบบคำาร้องขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

เขียนที่.....................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...............

	 	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)..........................................สกุล..........................................
เลขประจำาตัวประชาชน	(๑๓	หลัก).....................................................อาชีพ........................................
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่............ซอย........................................ถนน.............................................
ตำาบล/แขวง....................................อำาเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์..................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................
ไดรั้บการแต่งต้ังเปน็พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศกึษา	ตามคำาส่ังสำานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด....................ท่ี.............ลงวันท่ี…...........เดือน..................................
พ.ศ.	....................
	 	 ขอย่ืนแบบคำาร้องขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด...........................................................
เพ่ือขอมีบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	
  สาเหตุที่ขอมีบัตรประจำาตัว
   	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
   	 บัตรหมดอายุ
   	 บัตรสูญหาย	
   	 บัตรถูกทำาลาย	หรือชำารุดในสาระสำาคัญ
   	 เปล่ียนชื่อตัว	ชื่อสกุล	และหรือเปล่ียนชื่อตัวและชื่อสกุล	
  เอกสารและหลักฐานประกอบ
   	 สำาเนาวฒุบัิตรผา่นการฝกึอบรม	หรอืสำาเนาคำาสัง่แตง่ตัง้เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีส่ง่เสรมิ
	 	 	 ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	หรือบัตรเดิม
   	 หลักฐานการเปล่ียนชื่อตัว	ชื่อสกุล
   	 ใบแจ้งความ
    รูปถ่าย	ขนาด	๑	น้ิว	จำานวน	๒	รูป	(เจ้าหน้าท่ีของรัฐชุดปกติขาว/บุคลท่ัวไปใส่สูทผูกไทล์)
   	 สำาเนาวุฒิบัตร
   	 สำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการ/สำาเนาบัตรประชาชน
   	 อื่นๆ	(ระบุ)	..............................................................

												 	 	 ลงชื่อ................................................................ผู้ยื่น
																																				 (................................................................)
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แบบ พสน. ๓

บัญชีประกอบคำาร้องขอเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัด .......................................

(รายละเอียดแนบท้ายคำาส่ังสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด...............
ที่......../................... ลงวันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ...................

 ลำาดับ  ช่ือ-นามสกุล   วุฒิ  ตำาแหน่ง  สังกัด  เลขประจำาตัว   โทรศัพท์/
   การศึกษา   ประชาชน   โทรศัพท์เคล่ือนท่ี

												 	 	 ลงชื่อ................................................................ผู้จัดทำา
																																				 (................................................................)
												 	 	 ตำาแหน่ง..............................................................
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แบบ พสน. ๔

บัญชีประกอบคำาร้องขอบุคคลทั่วไปแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัด .......................................

(รายละเอียดแนบท้ายคำาส่ังสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด...............
ที่......../................... ลงวันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ...................

												 	 	 ลงชื่อ................................................................ผู้จัดทำา
																																				 (................................................................)
												 	 	 ตำาแหน่ง..............................................................

 ลำาดับ  ช่ือ-นามสกุล   วุฒิ  ตำาแหน่ง  สังกัด  เลขประจำาตัว   โทรศัพท์/
   การศึกษา   ประชาชน   โทรศัพท์เคล่ือนท่ี
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แบบ พสน. ๕

แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน..........................................................................................................................................................                                                
ที่.......................................................................วันที่..........................................................................................
เร่ือง....................................................................................................................................................................
เรียน...................................................................................................................................................................

	 	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าทีมงานในการออกปฏิบัติการสอดส่องดูแลคุ้มครองป้องกันปัญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำาวัน	ดังนี้	
  ลักษณะการปฏิบัติงาน
   	 แผนการปฏิบัติงานปกติ
   	 เทศกาลและวันสำาคัญ
   	 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	
   	 อื่นๆ	........................................................................................................................
  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	วันที่............เดือน...................................พ.ศ.	......................
ระหว่างเวลา..............น.	ถึง..............น.
	 	 ๑.	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงาน	
จำานวน........คน
	 	 ๒.	 สถานท่ีท่ีออกไปปฏิบัตงิาน........................................................................................
	 	 ๓.	 นักเรียนนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำาหนดความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 จำานวนท้ังสิ้น..........คน	 โดยแยกเป็นเพศหญิง	 จำานวน..........คน	
เพศชาย	จำานวน..........คน	
	 	 ๔.	 พฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมตามระเบยีบของสถานศึกษาและตามท่ีกำาหนดในกฎกระทรวง	
และวิธีดำาเนินการกับนักเรียนและนักศึกษาที่ตรวจพบคือ
	 	 	 ๔.๑	 ........................................................................................	จำานวน..............คน
		 	 	 	 วิธีดำาเนินการ...................................................................................................
	 	 	 ๔.๒	 ........................................................................................	จำานวน..............คน
		 	 	 	 วิธีดำาเนินการ...................................................................................................
	 	 	 ๔.๓	 ........................................................................................	จำานวน..............คน
		 	 	 	 วิธีดำาเนินการ...................................................................................................
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	 	 ๕.		ข้อเสนอแนะ	
	 	 	 .................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

	 	 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 ตำาแหน่ง..........................................................
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แบบ พสน. ๕.๑

แบบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่................................................

 
ลำาดับ   ชื่อ-สกุล

  สถานศึกษา/   เวลา  สถานที่  
ลายมือชื่อ  หมายเหตุ   หน่วยงาน   ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
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แบบ พสน. ๖
แบบสรุปข้อมูลนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม

ตามกฎกระทรวงกำาหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ. ............

      ชั้น/ห้อง/แผนก/  ความ  
 ที่  ชื่อ-สกุล  สถานศึกษา อักษรย่อ/   อายุ ประพฤติที่   การดำาเนินการ หมายเหตุ
    เลขประจำาตัว  ไม่เหมาะสม

												 	 	 ลงชื่อ................................................................ผู้รายงาน
																																				 (................................................................)
												 	 	 ตำาแหน่ง..............................................................
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แบบ พสน. ๗

แบบซักถามข้อเท็จจริงนักเรียนและนักศึกษา

      วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...............
	 	 ข้าพเจ้า	(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).................................สกุล...............................
อายุ..............ปี	เลขประจำาตัว.......................................................................ชั้น..............ห้อง..............
เป็นนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษา.....................................................อักษรย่อหรือเครื่องหมาย
ของสถานศึกษา....................................................เลขที่..........................แขวง/ตำาบล..........................
อำาเภอ/เขต................................................................จังหวัด...............................................................
ผู้ปกครองที่ติดต่อได้สะดวก	คือ	(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................
เก่ียวข้องโดยเป็น	...........................................ของนักเรียนนักศึกษา	โทรศัพท์	...................................
E-mail...............................................................................................................................................
	 	 ได้ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำาหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	
พ.ศ.	๒๕๔๘	
	 	 ข้อ	๑	 	 หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
	 	 ข้อ	๒	 	 เล่นการพนัน	จัดให้มีการเล่นการพนัน	หรือมั่วสุมในวงการพนัน
	 	 ข้อ	๓	 	 พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
	 	 ข้อ	๔	 	 ซ้ือ	 จำาหน่าย	 แลกเปล่ียน	 เสพสุรา	 หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์	 สิ่งมึนเมา
บุหรี่	หรือยาเสพติด
	 	 ข้อ	๕	 	 ลักทรัพย์	กรรโชกทรัพย์	ข่มขู่	หรือบังคับขืนใจ	เพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอื่น
	 	 ข้อ	๖	 	 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท	 ทำาร้ายร่างกายผู้อ่ืน	 เตรียมการหรือกระทำาการใดๆ
อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย	หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
	 	 ข้อ	๗	 	 แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว	ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
	 	 ข้อ	๘	 	 เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี
	 	 ข้อ	๙	 	 ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้าง
ความเดือดร้อน	ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น	
 

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 นักเรียน/นักศึกษา

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
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แบบ พสน. ๘

แบบบันทึกทะเบียนประวัตินักเรียนและนักศึกษา

สถานที่...........................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...............

	 	 ข้าพเจ้า	(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)...............................สกุล................................
กำาลังศึกษาในสถานศึกษา..................................................................ชั้น...................ห้อง...................
จังหวัด.................................อักษรย่อหรือเคร่ืองหมายของสถานศึกษา................................................
เลขประจำาตัว....................................................เกิดวันที่..........เดือน............................พ.ศ.	...............
อายุ...............ปี	เป็นบุตรลำาดับที่...............ในจำานวนบุตร...............คนของครอบครัว							
	 	 บิดาชื่อ..............................................นามสกุล..............................................อายุ..........ปี
อาชีพ.......................สถานที่ทำางาน.............................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..........................										
	 	 มารดาชื่อ.............................................นามสกุล...........................................อายุ..........ปี
อาชีพ.......................สถานที่ทำางาน.............................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..........................										
	 	 ผู้ปกครองชื่อ......................................นามสกุล.............................................อายุ..........ปี
อาชีพ.......................สถานที่ทำางาน.............................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..........................										
	 	 ข้าพเจ้าได้ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำาหนดความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๘		
	 	 ข้อ	๑	 	 หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
	 	 ข้อ	๒	 	 เล่นการพนัน	จัดให้มีการเล่นการพนัน	หรือมั่วสุมในวงการพนัน
	 	 ข้อ	๓	 	 พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
	 	 ข้อ	๔	 	 ซ้ือ	 จำาหน่าย	 แลกเปล่ียน	 เสพสุรา	 หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์	 สิ่งมึนเมา
บุหรี่	หรือยาเสพติด
	 	 ข้อ	๕	 	 ลักทรัพย์	กรรโชกทรัพย์	ข่มขู่	หรือบังคับขืนใจ	เพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอื่น
	 	 ข้อ	๖	 	 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท	 ทำาร้ายร่างกายผู้อ่ืน	 เตรียมการหรือกระทำาการใดๆ
อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย	หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
	 	 ข้อ	๗	 	 แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว	ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
	 	 ข้อ	๘	 	 เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี
	 	 ข้อ	๙	 	 ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้าง
ความเดือดร้อน	ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น	
ณ	สถานที่..............................................ถนน.................................ตำาบล/แขวง..................................
อำาเภอ/เขต................................................................จังหวัด...............................................................
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	 	 ข้าพเจ้าได้รับการแนะนำาอบรมจากพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	 และรู้สึกสำานึกผิดในการกระทำาอันไม่เหมาะสมน้ันแล้ว	 ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะประพฤติ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยของโรงเรียนและไม่ฝ่าฝืนกฎกระทรวงกำาหนดความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	๒๕๔๘		
 

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 นักเรียน/นักศึกษา

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา



คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 79

      แบบ พสน. ๘. ๑

  กรณีนักเรียนและนักศึกษาเคยมีพฤติกรรมพกพาอาวุธและหรือ
ส่ิงตอ้งหา้มตามกฎหมายหรือกระทำาผดิใดๆ ทีร้่ายแรง ใหบ้นัทกึรายละเอยีดข้อมลู
ในประเด็นต่อไปนี้

	 	 กรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	หรือเจ้าหน้าท่ีตำารวจ
ดำาเนินการมาแล้ว	เมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.	..................โดยได้ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมคือ....................................................................................................................................
ณ	สถานที่...........................................................................................................................................
ได้รับการลงโทษคือ.............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
การประพฤติตนไม่เหมาะสมครั้งนี้เป็นครั้งที่..................ปัจจัยที่ส่งผลให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมครั้งนี้
เนือ่งจาก...............................................................................................................................................
   บันทึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 	 ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

________________________________________________________________________

    บันทึกของผู้ปกครอง
	 	 ข้าพเจ้า	 (นาย/นาง/นางสาว).............................................................เก่ียวข้องกับ
นักเรียนและนักศึกษา	 โดยเป็น..................................ได้รับทราบความประพฤติที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียนและนักศึกษาแล้ว	 จึงขอรับตัวนักเรียนและนักศึกษาไป	 เพ่ืออบรมสั่งสอนให้ประพฤติตน
อยู่ในระเบยีบวนิยัของสถานศกึษาและไมฝ่่าฝืนกฎกระทรวงกำาหนดความประพฤตินกัเรียนและนกัศกึษา	
ของกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	๒๕๔๘	และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 ผู้ปกครอง
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แบบ พสน. ๙

แบบส่งมอบตัวนักเรียนและนักศึกษา

เขียนที่.....................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...............

เรื่อง	 ส่งมอบตัวนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม
เรียน	 ........................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย	 แบบสรุปข้อมูลนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม	(แบบ	พสน.๖)

	 	 ด้วยพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ได้พบนักเรียนและ
นักศึกษาในสังกัดสถานศึกษาของท่าน	เมื่อวันที่.........เดือน	.....................พ.ศ.	.............เวลา...........น.	
ณ	สถานที่....................................................................จำานวน............คน	เป็นชาย	จำานวน............คน
เป็นหญิง	จำานวน............คน	ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำาหนดความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๘	ข้อที่............คือ..........................................................................................
	 	 ข้อ	๑	 	 หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
	 	 ข้อ	๒	 	 เล่นการพนัน	จัดให้มีการเล่นการพนัน	หรือมั่วสุมในวงการพนัน
	 	 ข้อ	๓	 	 พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
	 	 ข้อ	๔	 	 ซ้ือ	 จำาหน่าย	 แลกเปล่ียน	 เสพสุรา	 หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์	 สิ่งมึนเมา
บุหรี่	หรือยาเสพติด
	 	 ข้อ	๕	 	 ลักทรัพย์	กรรโชกทรัพย์	ข่มขู่	หรือบังคับขืนใจ	เพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอื่น
	 	 ข้อ	๖	 	 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท	 ทำาร้ายร่างกายผู้อ่ืน	 เตรียมการหรือกระทำาการใดๆ
อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย	หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
	 	 ข้อ	๗	 	 แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว	ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
	 	 ข้อ	๘	 	 เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี
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	 	 ข้อ	๙	 	 ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้าง
ความเดือดร้อน	ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

	 	 เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษาดังกล่าว	 ได้สำานึกและปรับปรุงความประพฤติให้เหมาะสม
จึงส่งมอบนักเรียนและนักศึกษาให้ท่านดำาเนินการตามระเบียบของสถานศึกษาต่อไป

	 	 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำาเนินการ	และแจ้งผลการดำาเนินการให้ทราบด้วย	จักขอบคุณย่ิง
              

	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ
	 	 	 	 ......................................................
	 	 	 	 (..................................................................)
	 	 	 	 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
	 	 	 	 หมายเลขโทรศัพท์...................................................................

✄	....................................................................................................................................................

ใบรับตัวนักเรียนและนักศึกษา
	 	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว).................................................ตำาแหน่ง.............................
สถานศึกษา...................................ได้รับตัวนักเรียนนักศึกษา	ตามหนังสือส่งมอบตัวนักเรียนนักศึกษา
ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม	ลงวันที่...................เดือน................................................พ.ศ.	...................
เป็นการเรียบร้อยแล้ว

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 ตำาแหน่ง..........................................................
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แบบ พสน. ๑๐

แบบแจ้งเหตุนักเรียนและนักศึกษาประพฤติไม่เหมาะสม
ตามกฎกระทรวงกำาหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

เขียนที่.....................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...............

เรื่อง	 แจ้งเหตุเก่ียวกับความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
เรียน	 ........................................................................................
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย			แบบสรุปข้อมูลนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม	 (แบบ	 พสน.	 ๖	 และ
	 	 	 แบบ	พสน.	๑๑)

	 	 ด้วยพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 ได้พบนักเรียนและ
นักศึกษา	ในสังกัดสถานศึกษาของท่าน	เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ.	................
เวลา...................น.	ณ	สถานที่..............................................................................จำานวน..............คน
เป็นชาย	 จำานวน.......คน	 เป็นหญิง	 จำานวน.......คน	 ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำาหนด
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๘		
	 	 ข้อ	๑	 	 หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
	 	 ข้อ	๒	 	 เล่นการพนัน	จัดให้มีการเล่นการพนัน	หรือมั่วสุมในวงการพนัน
	 	 ข้อ	๓	 	 พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
	 	 ข้อ	๔	 	 ซ้ือ	 จำาหน่าย	 แลกเปล่ียน	 เสพสุรา	 หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์	 สิ่งมึนเมา
บุหรี่	หรือยาเสพติด
	 	 ข้อ	๕	 	 ลักทรัพย์	กรรโชกทรัพย์	ข่มขู่	หรือบังคับขืนใจ	เพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอื่น
	 	 ข้อ	๖	 	 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท	 ทำาร้ายร่างกายผู้อ่ืน	 เตรียมการหรือกระทำาการใดๆ
อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย	หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
	 	 ข้อ	๗	 	 แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว	ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
	 	 ข้อ	๘	 	 เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี
	 	 ข้อ	๙	 	 ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น



คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 83

	 	 เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาดังกล่าว	 ได้รับทราบและปรับปรุงพัฒนาความประพฤติ
ให้เหมาะสม	จึงส่งมอบนักเรียนและนักศึกษาให้ท่านดำาเนินการตามระเบียบของสถานศึกษาต่อไป
	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำาเนินการ	 ผลเป็นประการใด	 กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
จะขอบคุณยิ่ง
                                

												 	 	 ขอแสดงความนับถือ
	 	 	 	 ...............................................................
	 	 	 	 (................................................................)																							
																										 ตำาแหน่ง..........................................................
	 	 	 	 โทรศัพท์	........................................................
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แบบ พสน. ๑๑

แบบบันทึกการซักถามและรายงานผลการดำาเนินการ
นักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม

 ที่    ชื่อ-สกุล   พฤติกรรม    ผลการดำาเนินการ

	 ลงชื่อ	............................................................		 ลงชื่อ	............................................................
	 (...........................................................)		 (...........................................................)
	 ผู้ซักถาม	 ผู้บริหารสถานศึกษา
	 วันที่........เดือน..........................พ.ศ.	..........		 วันที่........เดือน..........................พ.ศ.	..........
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แบบ พสน. ๑๒

แบบขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

เขียนที่.....................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...............

เรื่อง	 ขอความร่วมมือในการดูแลความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
เรียน		ผู้ปกครอง	(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)............................................................................

	 	 ด้วย	 ได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา	 ได้พบนักเรียนและนักศึกษาในความปกครองของท่าน	 (เด็กชาย/เด็กหญิง/
นาย/นางสาว)...................................................................................ซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษา
(สถานศึกษา)	.........................................................................................ชั้น................ห้อง................
หมายเลขประจำาตัว..............................................	ได้ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฏกระทรวงกำาหนด
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๘	ดังนี้
	 	 ข้อ	๑	 	 หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
	 	 ข้อ	๒	 	 เล่นการพนัน	จัดให้มีการเล่นการพนัน	หรือมั่วสุมในวงการพนัน
	 	 ข้อ	๓	 	 พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
	 	 ข้อ	๔	 	 ซ้ือ	 จำาหน่าย	 แลกเปล่ียน	 เสพสุรา	 หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์	 สิ่งมึนเมา
บุหรี่	หรือยาเสพติด
	 	 ข้อ	๕	 	 ลักทรัพย์	กรรโชกทรัพย์	ข่มขู่	หรือบังคับขืนใจ	เพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอื่น
	 	 ข้อ	๖	 	 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท	 ทำาร้ายร่างกายผู้อ่ืน	 เตรียมการหรือกระทำาการใดๆ
อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย	หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
	 	 ข้อ	๗	 	 แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว	ซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
	 	 ข้อ	๘	 	 เก่ียวข้องกับการค้าประเวณี
	 	 ข้อ	๙	 	 ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้าง
ความเดือดร้อน	ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
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	 	 เมื่อวันที่............เดือน..............................................	พ.ศ.	..................เวลา..................น.
ณ	สถานที่	..................................................................................
	 	 เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาดังกล่าว	 ได้รับทราบให้มีการปรับปรุงพัฒนาความประพฤติ
ให้เหมาะสม	 และกรุณาดูแลกวดขันความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในความปกครองของท่าน
ให้มีความประพฤติที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วย	จักขอบคุณยิ่ง

												 	 	 ขอแสดงความนับถือ
	 	 	 	 ...............................................................
	 	 	 	 (................................................................)																							
																										 ตำาแหน่ง..........................................................
	 	 	 	 โทรศัพท์	........................................................

✄	....................................................................................................................................................

ใบรับตัวนักเรียนและนักศึกษา
	 	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)...................................................เกี่ยวข้องเป็น....................
ที่อยู่....................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.......................................ได้รับตัวนักเรียนนักศึกษา	ตามหนังสือส่งมอบตัวนักเรียน
นกัศกึษาท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสม	ลงวนัท่ี...........เดอืน............................พ.ศ.	..............เปน็ท่ีเรยีบรอ้ยแลว้

												 	 	 ลงชื่อ................................................................
																																				 (................................................................)																							
																										 ผู้ปกครอง
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ภาคผนวก ข
กฏกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คำาสั่ง

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
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หนา  ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม 

ในการแนะแนว  ใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน  นกัศึกษา  และผูปกครอง 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  
และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“กิจกรรมในการแนะแนว”  หมายความวา  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแนะแนว  การใหคําปรึกษา

และฝกอบรมเพื่อสงเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม  ความรับผิดชอบตอสังคม  และความปลอดภัยแก
นักเรียน  นักศึกษา  และผูปกครอง 

“นักเรียนหรือนักศึกษาที่เสี่ยงตอการกระทําผิด”  หมายความวา  นักเรียนหรือนักศึกษาที่มี
ลักษณะ  ดังตอไปนี้   

(๑) ประพฤติตนไมสมควรกับสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
(๒) ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี   
(๓) คบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรม 

อันดี  หรือ 
(๔) อยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย 
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หนา  ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๒ ใหโรงเรียนและสถานศึกษาจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว 
ใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษา  และผูปกครอง    ทั้งน้ี  ตามระดับของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา 

ขอ ๓ ใหโรงเรียนและสถานศึกษามีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะชวยเหลือดูแลนักเรียนและนักศึกษาเปนรายบุคคล   

พรอมท้ังสงเสริมใหครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว  รูจักและเขาใจผูเรียน  สามารถคนพบและจัดการ
เรียนรูท่ีจะพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  และใหคําปรึกษาดานการดํารงชีวิต  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
การศึกษาตอและการมีงานทํา    ท้ังน้ี  ใหมีระบบขอมูลต้ังแตแรกเขาเพื่อติดตามดูแลอยางตอเนื่องจนจบ
การศึกษา 

(๒) สํารวจ  เฝาระวัง  และติดตามนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงตอการกระทําผิดเพื่อจัด
กิจกรรมในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

(๓) แจงใหผูปกครองของนักเรียนและนักศึกษาท่ีเสี่ยงตอการกระทําผิดไดทราบถึงพฤติกรรม
และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน  ท้ังนี้  อาจกําหนดใหนักเรียนหรือนักศึกษาดังกลาวเขารวมกิจกรรม
ตามท่ีเห็นสมควร 

(๔) จัดใหมีมาตรการสงเสริมความปลอดภัย  ปองกัน  และแกไขปญหาความรุนแรง  โดยมี
แผนงาน  ผูรับผิดชอบ  และการติดตามตรวจสอบ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

(๕) สนับสนุนใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบในการสงเสริมความประพฤติ
และความปลอดภัยของนักเรียน  และนักศึกษา 

(๖) จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินงานตอสวนราชการ 
ตนสังกัดอยางนอยปการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

 
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

จาตุรนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

หนา  ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนท่ี   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติใหโรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว  
ใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษา  และผูปกครอง  เพื่อสงเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม   
ความรับผิดชอบตอสังคม  และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา  ตามหลักเกณฑ  วิ ธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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หนา  ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติใหโรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว  
ใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษา  และผูปกครอง  เพื่อสงเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม   
ความรับผิดชอบตอสังคม  และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา  ตามหลักเกณฑ  วิ ธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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หนา  ๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก   
พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตน ดังตอไปนี้ 
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน 
(๒) เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
(๔) ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือ 

ยาเสพติด 
(๕) ลกัทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรพัยบุคคลอื่น 
(๖) กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือกระทําการใด  ๆ  อันนาจะ

กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชูสาวซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ 
(๘) เกี่ยวของกับการคาประเวณี 
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หนา  ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพ่ือเท่ียวเตรหรือรวมกลุม อันเปนการสรางความ
เดือดรอนใหแกตนเองหรือผูอื่น 

ขอ ๒ ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษากําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

จาตรุนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

หนา  ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติ 
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหนักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จงึจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดควำมประพฤตขิองนกัเรียนและนักศกึษำ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหน่ึง  และมำตรำ  ๖๔  แห่งพระรำชบัญญัติ 
คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมใน  (๖)  และ  (๗)  ของข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดควำมประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๖) ก่อเหตุทะเลำะวิวำท  ท ำร้ำยร่ำงกำยผู้อ่ืน  เตรียมกำรหรือกระท ำกำรใด ๆ  อันน่ำจะ
ก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชำชน   หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม 

เพื่อกระท ำกำรดังกล่ำว 
(๗) แสดงพฤติกรรมทำงชู้สำวอันไม่เหมำะสม  กระท ำกำรลำมกอนำจำร  แต่งกำยล่อแหลม

หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ  หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษำไม่เรียบร้อย” 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกควำมใน  (๙)  ของข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดควำมประพฤติ 

ของนักเรียนและนักศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“(๙) เที่ยวเตร่นอกสถำนที่พัก  รวมกลุ่ม  หรือมั่วสุมอันเป็นกำรสร้ำงควำมเดือดร้อน 

ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  14  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

้หนา   ๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๙๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎกระทรวงก ำหนดควำมประพฤติ 
ของนักเรียนและนักศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกำรก ำหนด 

ควำมประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำให้เหมำะสมยิ่งขึ้น   เพ่ือส่งเสริมควำมประพฤติของนักเรียน 

และนักศึกษำที่เหมำะสม  มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  และค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษำ  

จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 

้หนา   ๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๙๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒
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  หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๓๕  ง ราชกิจจานุเบกษา                  ๒๖   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 
วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ขอ  ๔ ในระเบยีบนี้ 
“ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”  หมายความวา  ครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ  

อธิการบดี  หรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษานั้น 

“กระทําความผิด”  หมายความวา  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝาฝนระเบียบ  ขอบังคับ
ของสถานศึกษา  หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา 

“การลงโทษ”  หมายความวา  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด  โดยมีความมุงหมาย
เพ่ือการอบรมสั่งสอน 

ขอ ๕ โทษที่จะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด  มี  ๔  สถาน  ดงันี้ 
(๑) วากลาวตักเตือน 
(๒) ทําทัณฑบน 
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(๔) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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  หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๓๕  ง ราชกิจจานุเบกษา                  ๒๖   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๖ หามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง  หรือแบบกลั่นแกลง  หรือลงโทษ
ดวยความโกรธ  หรือดวยความพยาบาท  โดยใหคํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา  และความรายแรง
ของพฤติการณประกอบการลงโทษดวย 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพื่อเจตนาที่จะแกนิสัยและความประพฤติไมดี 
ของนักเรียนหรือนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด  และกลับประพฤติตนในทางที่ดีตอไป 

ใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  หรือผูท่ีผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย
เปนผูมีอํานาจในการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา 

ขอ ๗ การวากลาวตักเตือน  ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทําความผิดไมรายแรง 
ขอ ๘ การทําทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมกับ 

สภาพนักเรียนหรือนักศึกษา  ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  หรือกรณีทําให
เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา  หรือฝาฝนระเบียบของสถานศึกษา  หรือไดรับโทษวากลาว
ตักเตือนแลว  แตยังไมเข็ดหลาบ 

การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสอื  และเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการทําทัณฑบนไวดวย 

ขอ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ  ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแตละสถานศึกษากําหนด  และใหทําบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๑๐ ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ใชในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระทําความผิด
ท่ีสมควรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ีและใหมีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อดิศัย  โพธารามิก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



100 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๓๕  ง ราชกิจจานุเบกษา                  ๒๖   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 
วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน
เจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบยีบนี้ใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบยีบนี้ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา  ตามหมวด  ๗  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ขอ ๔ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

ดังตอไปนี้ 
(๑) สอบถามครู  อาจารย  หรือหัวหนาสถานศึกษา  เกี่ยวกับความประพฤติ  การศึกษา  นิสัย

และสติปญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝาฝนกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา  หรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 

(๒) เรียกใหผูปกครอง  ครู  อาจารย  หรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นกําลังศึกษาอยู
มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา  เพื่อวากลาว  อบรม  สั่งสอน  ตอไป 

(๓) ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา 
(๔) เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือนหรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิใหนักเรียนหรือ

นักศึกษาฝาฝนกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  หรือระเบียบของโรงเรียน
หรือสถานศึกษาอีก 

(๕) สอดสอง ดูแล  รวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติเก่ียวกับพฤติกรรม
ของบุคคล  หรือแหลงท่ีชักจูงนักเรียนและนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ 
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  หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๓๕  ง ราชกิจจานุเบกษา                  ๒๖   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๖) ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ครู  ผูปกครอง  ตํารวจ  หรือพนักงาน
เจาหนาที่อื่น 

ขอ ๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบเห็นนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไมเหมาะสม 
ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  หรือระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) แสดงบตัรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
(๒) บันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษา  และพฤติการณการกระทํา  ณ  สถานที่ท่ีพบ

การกระทําน้ัน 
(๓) ซกัถามขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําของนักเรียนหรือนักศึกษา  โดยไมบังคับขมขู  กลั่นแกลง  

หรือทําใหเกิดความหวาดกลัว  รวมทั้ง  ใหการอบรมสั่งสอนอยางสุภาพ  และชวยเหลือในเบื้องตน  โดยคํานึงถึง
อายุและสภาพจิตใจของนักเรียนหรือนักศึกษา 

(๔) นําตัวไปสงมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนและนักศึกษานั้น  เพื่อ
ดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ  ในกรณีท่ีไมสามารถนําตัวไปมอบได
จะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได 

ขอ ๖ ในกรณีพนักงานเจาหนาท่ีพบนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีพฤติการณเขาขายกระทําความผิด
ทางอาญา  และอาจกอใหเกิดภยันตรายอยางรายแรง  หรือกอเหตุทะเลาะวิวาทจนไมอาจควบคุม
สถานการณไวได  ใหแจงเจาพนักงานตํารวจ  เพื่อระงับเหตุ  รวมทั้งใหประสานงานกับโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา  และสวนราชการตนสังกัดโดยเร็ว 

ขอ ๗ ในกรณีท่ีมีนักเรียนหรือนักศึกษาถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญาและถูกจับกุม
ควบคุมตัว  ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานใหสถานศึกษาและผูปกครอง  เพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือ
เบ้ืองตนโดยเร็ว 

ขอ ๘ สวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  อาจจัดใหมีศูนยการประสานงานสงเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือในเขตพื้นที่จังหวัด  แลวแตกรณี 
เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่  และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
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  หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๓๕  ง ราชกิจจานุเบกษา                  ๒๖   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๙ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๓๕  ง ราชกิจจานุเบกษา                  ๒๖   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ตองมีบัตรประจําตัว
เพ่ือแสดงตนในการปฏิบัติหนาที่ 

ขอ ๒ แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ใหเปนไปตามแบบทายประกาศกระทรวงนี้ 
   

ใหไว  ณ  วันท่ี  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อดิศัย   โพธารามิก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 
 

ดานหนา 
ขนาดกวาง ๕.๕ ซ.ม.  และ  ยาว ๘.๕ ซ.ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานหลัง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา 

รูปเสมาธรรมจักร 

พนักงานเจาหนาที่สงเสรมิความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา      
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
วันออกบัตร....../....../......   บัตรหมดอายุ......./....../....... 

เลขที่............../........................ 
ช่ือ......................................... 
เปนพนักงานเจาหนาที่สงเสรมิความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
 
 

................................................
ตําแหนง....................................... 
                    ผูออกบตัร 

........................
ลายมือช่ือผูถอืบัตร 
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ระเบยีบคณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาติ 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ทีส่่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔  (๕) แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการคุ้มครองเดก็แห่งชาติ ในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๔๗ วันที่ ๑๕ 
ธนัวาคม ๒๕๔๗ จึงวางระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑก์ารแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ ดงัต่อไปนี้  
 
   ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑก์ารแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตนิักเรียนและนกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
   ข้อ ๒  ระเบียบนี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
   ข้อ ๓  ในระเบียบนี้  
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนกัศึกษา ตามหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัตคุ้ิมครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
 
   ข้อ ๔  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ จากบุคคลดงัต่อไปนี้  
   (๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
   (๒) บุคคลซึ่งมคุีณสมบัตแิละไม่มลัีกษณะต้องห้ามดงัต่อไปนี้  
 
ราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๓๕ง/หน้า ๔๐/๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ 
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    (ก) มสีญัชาตไิทย 
    (ข) มอีายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสบิห้าปีบริบูรณ ์
    (ค) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (ง) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ 
    (จ) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพ 
   การได้มาของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
 
   ข้อ ๕  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการอบรมความรู้ เกี่ยวกบัการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนกัศึกษาตามหลักสตูรที่กระทรวงศึกษาธกิารกาํหนด 
   รัฐมนตรีอาจกาํหนดยกเว้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๔ (๑) ตาํแหน่งใดตาํแหน่ง
หน่ึงหรือหลายตาํแหน่ง ไม่ต้องรับการอบรมความรู้ตามวรรคหนึ่งกไ็ด้ 
 
   ข้อ ๖  พนักงานเจ้าหน้าที่พ้นจากตาํแหน่งเมื่อ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 
   (๔) พ้นจากตาํแหน่งตามข้อ ๔ หรือขาดคุณสมบัตติามข้อ ๔ (๒) 
 
   ข้อ ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมี
อาํนาจตคีวามและวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอนัเกี่ยวกบัการปฏบิัตติามระเบียบนี้  
 

          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
          สรอรรถ  กล่ินประทุม 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
          ประธานกรรมการคุ้มครองเดก็แห่งชาติ 
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ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 

….......................................... 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและต าแหน่งของ
ส่วนราชการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔ (๑)  
ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงออก
ประกาศกระทรวง  ไว้ดังน้ี 
  ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
   ข้อ ๒  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
                              ๒.๑  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๒)  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓)  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔)  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕)  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๖)  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗)  เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๘)  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(๙)  ศึกษาธิการภาค 
(๑๐) รองเลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

                                     (๑๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(๑๒) รองศึกษาธิการภาค 

                                     (๑๓) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

                                     (๑๔) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
(๑๕) ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

                                     (๑๖) ผู้อ านวยการส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
                                     (๑๗) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
                                     (๑๘) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

 

/(๑๙) ผู้อ านวยการ... 
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      (๑๙) ผู้อ านวยการส านักนิติการ  
                                     (๒๐) ศึกษาธิการจังหวัด 

                                     (๒๑) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา 
                                     (๒๒) รองศึกษาธิการจังหวัด 
                                     (๒๓) ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
                 (๒๔) ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา  
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
                 (๒๕) ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและกิจการนักเรียน ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 
                 (๒๖) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 
                                     (๒๗) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 
                                     (๒๘) ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                                     (๒๙) ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                                   (๓๐) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด    
                                     (๓๑) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

                                     (๓๒) ผู้อ านวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน   

                                      (๓๓) ผู้อ านวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน   
                                     (๓๔) หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน  กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
                                     (๓๕) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
                                     (๓๖) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
                                     (๓๗) หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษาและกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

                                     (๓๘) นักวิชาการศึกษากลุ่มมาตรฐานการศึกษาและกิจการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนนโยบาย
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

                                     (๓๙) นักวิชาการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน  กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     
                                     (๔๐) นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
                                     (๔๑) นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
                                     (๔๒) นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 
                                     (๔๓) นักวิชาการศึกษา กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
 
 /(๔๔) นักวิชาการ... 
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(๔๔) นักวิชาการศึกษา ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
                                    (๔๕) นักทรัพยากรบุคคล ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

(๔๖) นักจัดการงานทั่วไป ส านักการลูกเสือยวุกาชาดและกิจการนักเรียน 
(๔๗) นิติกร ส านักนิติการ 
(๔๘) นิติกร ส านักงานศึกษาธิการภาค 
(๔๙) นิติกร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
(๕๐) เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
(๕๑) เจ้าพนักงานธุรการ ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
(๕๒) เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด 
.๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๓) ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     (๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๕) ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(๖) ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักเรียน 
(๗) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
(๘) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
(๙) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

(๑๐) ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๑๑) ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
(๑๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(๑๓) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา 
(๑๔) นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(๑๕) นิติกร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

     (๑๖) นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(๑๗) นักประชาสัมพนัธ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(๑๘) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๑๙) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๒๐) ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา   

หรืองานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
๒.๓ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๓) ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(๕) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
 

/(๖) ผู้อ านวยการ... 
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(๔๔) นักวิชาการศึกษา ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
                                    (๔๕) นักทรัพยากรบุคคล ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

(๔๖) นักจัดการงานทั่วไป ส านักการลูกเสือยวุกาชาดและกิจการนักเรียน 
(๔๗) นิติกร ส านักนิติการ 
(๔๘) นิติกร ส านักงานศึกษาธิการภาค 
(๔๙) นิติกร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
(๕๐) เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
(๕๑) เจ้าพนักงานธุรการ ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
(๕๒) เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด 
.๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๓) ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     (๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๕) ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(๖) ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักเรียน 
(๗) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
(๘) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
(๙) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

(๑๐) ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๑๑) ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
(๑๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(๑๓) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา 
(๑๔) นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(๑๕) นิติกร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

     (๑๖) นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(๑๗) นักประชาสัมพนัธ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(๑๘) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๑๙) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๒๐) ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา   

หรืองานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
๒.๓ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๓) ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(๕) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
 

/(๖) ผู้อ านวยการ... 
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                                    (๔๔) นักวิชาการศึกษา ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
                                    (๔๕) นักทรัพยากรบุคคล ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
                                    (๔๖) นักจัดการงานทั่วไป ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
                                    (๔๗) นิติกร ส านักนิติการ 
                                    (๔๘) นิติกร ส านักงานศึกษาธิการภาค 
                                    (๔๙) นิติกร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

                                    (๕๐) เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  
                                    (๕๑) เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
                                    (๕๒) เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
                            2.๒  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                   (๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            (๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            (๓) ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            (๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            (๕) ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
           (๖) ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักเรียน 
            (๗) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 

    (๘) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
            (๙) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
              (๑๐) ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           (๑๑) ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
           (๑๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
            (๑๓) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา 
          (๑๔) นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
           (๑๕) นิติกร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
           (๑๖) นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
          (๑๗) นักประชาสัมพนัธ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
           (๑๘) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
           (๑๙) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
            (๒๐) ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา   
หรืองานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
                            ๒.๓  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๓) ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(๕) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
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(๔๔) นักวิชาการศึกษา ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
                                    (๔๕) นักทรัพยากรบุคคล ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

(๔๖) นักจัดการงานทั่วไป ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
(๔๗) นิติกร ส านักนิติการ 
(๔๘) นิติกร ส านักงานศึกษาธิการภาค 
(๔๙) นิติกร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
(๕๐) เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
(๕๑) เจ้าพนักงานธุรการ ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
(๕๒) เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด 
.๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๓) ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     (๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๕) ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(๖) ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักเรียน 
(๗) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
(๘) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
(๙) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

(๑๐) ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๑๑) ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
(๑๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(๑๓) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา 
(๑๔) นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(๑๕) นิติกร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

     (๑๖) นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(๑๗) นักประชาสัมพนัธ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(๑๘) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๑๙) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๒๐) ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา   

หรืองานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
๒.๓ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๓) ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(๕) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
 

/(๖) ผู้อ านวยการ... 
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(๖) ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(๗) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๘) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

    (๙)   ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ 
งานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 

       ๒.๔  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        (๑) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        (๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๓) ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๕) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
(๖) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
(๗) ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
(๘) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 
(๙) รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 
(๑๐) ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
(๑๑) รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
(๑๒) นักวิชาการศึกษาส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
(๑๓) ครู อาจารย์ ที่ปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายกิจการ    

นักเรยีน หรือฝ่ายวินัย หรือฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา 
ข้อ ๓  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี  

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
                            ๓.๑ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
                                   (๑) ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
             (๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
                                   (๓) ผู้อ านวยการกองนิติการ 
                                   (๔) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
                             ๓.๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
            (๑) ผู้อ านวยการส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก 
            (๒) ผู้อ านวยการส านักบริการสวัสดิการสังคม 
            (๓) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๒ 

    (๔) ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก   
            (๕) ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 
            (๖) ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
                                   (๗) ผู้อ านวยการส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ส านักบริการสวัสดิ สังคม 
                                   (๘) ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็ก/ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์/ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
สวัสดิภาพ/ผู้อ านวยการสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู/ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ/หัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัด 
                              ๓.๓ ส านักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                 
                                    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 /๓.๔ ส านักงาน... 
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๓.๔ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 

                                   (๑) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก 
                                   (๒) ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
                                   (๓) ผู้อ านวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก 
                                   (๔) ผู้อ านวยการกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ข้อ ๔  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(๓) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                
(๔) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๕) ปลัดจังหวัด 
(๖) ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(๗) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
(๘) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
(๙) ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(๑๐) ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
(๑๑) จ่าจังหวัด 
(๑๒) ป้องกันจังหวัด 

                               (๑๓) ท้องถ่ินจังหวัด 
                               (๑๔) นายอ าเภอ 
                               ๑๕) ปลัดอ าเภอ

ข้อ ๕  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

(๑) อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน 
(๒) รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๓) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
(๔) ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรม 

เด็กและเยาวชน 
(๕) ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครอง 

เด็กและเยาชน 
(๘) เลขานุการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๙) นักสังคมสงเคราะห์ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๑๐) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๑๑) พยาบาลวิชาชพี สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๑๒) พนักงานคุมประพฤติ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๑๓) นักจิตวิทยา สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 
/ข้อ ๖  ให้ข้าราชการ...
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                            ๓.๔ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 
                                   (๑) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก 
                                   (๒) ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
                                   (๓) ผู้อ านวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก 
                                   (๔) ผู้อ านวยการกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ข้อ ๔  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(๓) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                
(๔) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๕) ปลัดจังหวัด 
(๖) ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(๗) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
(๘) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
(๙) ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(๑๐) ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
(๑๑) จ่าจังหวัด 
(๑๒) ป้องกันจังหวัด 

                               (๑๓) ท้องถ่ินจังหวัด 
                               (๑๔) นายอ าเภอ 
                               (๑๕) ปลัดอ าเภอ 

ข้อ ๕  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

(๑) อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน 
(๒) รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๓) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
(๔) ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรม 

เด็กและเยาวชน 
(๕) ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครอง 

เด็กและเยาชน 
(๘) เลขานุการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๙) นักสังคมสงเคราะห์ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

     (๑๐) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
                 (๑๑) พยาบาลวิชาชพี สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
                (๑๒) พนักงานคุมประพฤติ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
                 (๑๓) นักจิตวิทยา สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 

/ข้อ ๖  ให้ข้าราชการ...
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๓.๔ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 

                                   (๑) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก 
                                   (๒) ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
                                   (๓) ผู้อ านวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก 
                                   (๔) ผู้อ านวยการกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ข้อ ๔  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(๓) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                
(๔) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๕) ปลัดจังหวัด 
(๖) ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(๗) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
(๘) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
(๙) ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(๑๐) ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
(๑๑) จ่าจังหวัด 
(๑๒) ป้องกันจังหวัด 

                               (๑๓) ท้องถ่ินจังหวัด 
                               (๑๔) นายอ าเภอ 
                               ๑๕) ปลัดอ าเภอ

ข้อ ๕  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

(๑) อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน 
(๒) รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๓) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
(๔) ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรม 

เด็กและเยาวชน 
(๕) ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครอง 

เด็กและเยาชน 
(๘) เลขานุการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๙) นักสังคมสงเคราะห์ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๑๐) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๑๑) พยาบาลวิชาชพี สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๑๒) พนักงานคุมประพฤติ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๑๓) นักจิตวิทยา สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 
/ข้อ ๖  ให้ข้าราชการ... 
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ข้อ ๖  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

    (๑)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
    (๒)  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ และผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
    (๓)  ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ – ๑๒ สังกัดกรมสุขภาพจิต 
    (๔)  หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน ส านักส่งเสริมสุขภาพ   
    (๕)  นักวิชาการศึกษาสาธารณสุขระดับปฏิบัติการข้ึนไป กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ   

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนของศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ สังกัดกรมอนามัย         
        (๖)  นักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ส านักส่งเสริมสุขภาพ   
ส านักสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
        (๗)  นักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการข้ึนไป  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   
ส านักสาธารณสุขจังหวัด 
        (๘)  ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
        (๙)  นักจิตวิทยา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  สังกัดกรมสุขภาพจิต 
                                    (๑๐) นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สังกัดกรมสุขภาพจิต 
                                    (๑๑) นักจิตวิทยา ส านักส่งเสริมสุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต 
                                    (๑๒) นักสังคมสงเคราะห์ ส านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต 

ข้อ ๗  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
                             ๗.๑ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

                                   (๑) วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 
                                   (๒) ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัด 
                                   (๓) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัด 
                             ๗.๒  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๑) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๒) รองอธิการที่ดูแลงานกิจการนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๓) คณบดี สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๔) ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๕) รองคณบดี สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๖) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๗) คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายกิจการนักเรียน 
หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา หรืองานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกันในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ข้อ ๘  ให้ข้าราชการ ผู้บริหารและพนักงานสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี                  
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร 

 
 /(๔) ผู้อ านวยการ... 
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(๔) ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
(๕) รองผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
(๖) ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร และเลขานุการ 

ส านักวัฒนธรรม กีฬา  และการท่องเที่ยว 
(๗) หัวหน้าศูนย์เยาวชน ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
(๘) หัวหน้าห้องสมุดประชาชน ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
(๙) หัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

       (๑๐) ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สังกัดส านักการแพทย์ 
        (๑๑) ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด สังกัดส านักอนามัย 
      (๑๒) ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย 
       (๑๓) ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ 

(๑๔) รองผู้อ านวยการส านักเทศกิจ 
      (๑๕) หัวหน้าฝ่ายตรวจและปฏิบัติการ กองตรวจและปฏิบัติการพ้ืนที่ 1, 2, 3 ส านักเทศกิจ 
       (๑๖) หัวหน้าฝ่ายนโยบายผู้บริหารและกิจการพิเศษ กองตรวจและปฏิบัติการพ้ืนที่ 1, 2, 3  
ส านักเทศกิจ 
       (๑๗) หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ส านักเทศกิจ 
      (๑๘) เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญการ ส านักเทศกิจ 
       (๑๙) พนักงานเทศกิจช านาญงาน ส านักเทศกิจ 
       (๒๐) พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ส านักเทศกิจ 
       (๒๑) นิติกรช านาญการ ส านักเทศกิจ 
     (๒๒) นิติกรปฏิบัติการ ส านักเทศกิจ 
       (๒๓) ผู้อ านวยการเขต  
       (๒๔) ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 
      (๒๕) หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต 
      (๒๖) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขต 
      (๒๗) เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญการ ส านักงานเขต 
       (๒๘) เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ ส านักงานเขต 
      (๒๙) พนักงานเทศกิจช านาญงาน ส านักงานเขต 
       (๓๐) พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ส านักงานเขต 
       (๓๑) นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานเขต 
       (๓๒) นิติกรช านาญการ ส านักงานเขต 
      (๓๓) นิติกรปฏิบัติงาน ส านักงานเขต 
       (๓๔) ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
       (๓๕) รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
       (๓๖) ผู้อ านวยการส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษา 
       (๓๗) เลขานุการส านัก และผู้อ านวยการกอง ส านักการศึกษา 
       (๓๘) หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา 
       (๓๙) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผู้น าลูกเสือและยุวกาชาด ส านักการศึกษา 
      (๔๐) หัวหน้าค่ายลูกเสือ กรุงเทพมหานคร 
      (๔๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 /(๔๒) รองผู้อ านวยการ… 
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      (๔๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       (๔๓) ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาหรืองานอื่นใด
ที่มีลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๙  ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังต่อไปน้ี เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๔) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๕) นายกเทศมนตรี 
(๖) รองนายกเทศมนตรี 
(๗) ปลัดเทศบาล 
(๘) รองปลัดเทศบาล 
(๙) นายกเมืองพัทยา 

          (๑๐) รองนายกเมืองพัทยา 
                 (๑๑) ปลัดเมืองพัทยา 
                 (๑๒) รองปลัดเมืองพัทยา 
                 (๑๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 (๑๔) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 (๑๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 (๑๖) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                 (๑๗) ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
                 (๑๘) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

          (๑๙) รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
          (๒๐) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
          (๒๑) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
          (๒๒) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          (๒๓) ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หรือ งานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
          (๒๔) เจ้าหน้าทีส่นัทนาการ 

     ข้อ ๑๐ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
                 (๑)  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 
                 (๒)  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
                  (๓)  ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
                  (๔)  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขต 
                               (๕)  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
                               (๖)  หัวหน้างานพัฒนาบุคลิกภาพ และวินัยนักศึกษา 
                               (๗)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                               (๘)  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน 
 
 /(๙) หัวหน้างาน...
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(๔๒ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๔๓ ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาหรืองานอื่นใด

ที่มีลักษณะเดียวกัน 
ข้อ ๙ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังต่อไปน้ี เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๔) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๕) นายกเทศมนตรี 
(๖) รองนายกเทศมนตรี 
(๗) ปลัดเทศบาล 
(๘) รองปลัดเทศบาล 
(๙) นายกเมืองพัทยา 
(๑๐) รองนายกเมืองพัทยา 
(๑๑) ปลัดเมืองพัทยา 
(๑๒) รองปลัดเมืองพัทยา 
(๑๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๔) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๖) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
(๑๗) ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
(๑๘) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๑๙) รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(๒๐) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๒๑) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๒๒) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๒๓) ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หรือ งานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
(๒๔) เจ้าหน้าทีส่นัทนาการ 

ข้อ ๑๐ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

(๑) อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 
(๒) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
๓ ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
๔ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขต 
๕ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
๖ หัวหน้างานพัฒนาบุคลิกภาพ และวินัยนักศึกษา 
๗ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๘ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน 

 
 /(๙) หัวหน้างาน... 
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๙ หัวหน้างานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน  
(๑๐) ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายกิจการนักเรียน 

หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาหรืองานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
ข้อ ๑๑ ให้ข้าราชการสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
(๑) ผู้ก ากับการกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
(๒) รองผู้ก ากับการกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
(๓) สารวัตรกองก ากับการกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
(๔) รองสารวัตรกองก ากับการกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการ 

ต ารวจนครบาล 
(๕) หัวหน้าสถานีต ารวจภูธร  
(๖) รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธร
(๗) สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธร 
(๘) รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธร 

ผู้ที่ด ารงต าแหน่งตามประกาศนี้ ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ต าแหน่งผู้อ านวยการระดับสูง ต าแหน่งบริหารระดับต้น 
หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 
 
 
 
 
 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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                               (๙)  หัวหน้างานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน     
                               (๑๐) ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายกิจการนักเรียน  
หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาหรืองานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
                    ข้อ ๑๑  ให้ข้าราชการสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

                        (๑)  ผู้ก ากับการกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
                        (๒)  รองผู้ก ากับการกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
                        (๓)  สารวัตรกองก ากับการกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
                        (๔)  รองสารวัตรกองก ากับการกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการ 

ต ารวจนครบาล 
                        (๕)  หัวหน้าสถานีต ารวจภูธร  
                        (๖)  รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธร 

                        (๗)  สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธร 
                        (๘)  รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธร 

        ผู้ที่ด ารงต าแหน่งตามประกาศนี้ ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ต าแหน่งผู้อ านวยการระดับสูง ต าแหน่งบริหารระดับต้น 
หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   
           ประกาศ ณ วันที่     มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

    

       

 
 
 
 
 
 

 

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งบุคคลใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

                          ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 
 ---------------------------------- 

อาศัยอาํนาจตามควา ในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญติัคุ ้มครองเด็ก  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ้ ๔ (๒)ตามระเบียบคณะกรรมการคุม้ครองเดก็แหงชาติ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแต่งตั้ง
พนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวนัท่ี ๒๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกา กระทรวงไวด้งัน้ี 

ขอ้ ๑ บุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน
และนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

(ก)  สญัชาติไทย 
(ข)  มีอายไุม่ตํ่าหวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ 
(ค)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(ง)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(จ)  ไม่เคยมีประวติัเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ 

หรือวิชาชีพ 
ขอ้ ๒ พนักงานเจา้หน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา อาจแต่งตั้งจาก
บุคคลดงัต่อไปน้ี 
   ๒.๑ บุคคลท่ีทาํหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน หรือเก่ียวขอ้งกับการให้การศึกษาทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน หรือเคยปฏิบติังานเก่ียวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นกัศึกษา 

๒ .๒  ครูให ญ่ ห รือครผู ้สอน ใน โรงเรียน เอกชน  สังกัดสํานักบ ริห ารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และไดรั้บการบรรจุเป็นครูตามกฎหมายว่าดว้ย
โรงเรียนเอกชน ทั้งประเภทสามญัศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ระดบั ยมศึกษาตอนตน้
และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพหมหานคร และจงัหวดัอ่ืน ๆ 

/ขอ้๓...  

ม
่

ศ

ู

มธั
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/ขอ้ ...  

-๒- 
 

 ขอ้ ๓ บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั ตามขอ้ ๑ และตามขอ้ ๒.๑ หรือตามขอ้ ๒.๒ มีความ
ประสงค ์ เขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียนและนักศึกษา ให้สมคัรเขา้รับการฝึกอบรมกบัหน่วยงานผูจ้ดัการฝึกอบรม หลงัจาก
ผา่นการฝึกอบรมแลว้ยื่นใบสมคัรพร้อมหลกัฐานรูปถ่าย ขนาด ๑ น้ิว จาํนวน ๒ รูป พร้อม
หนงัสือรับรองจากหน่วยงานตน้สงักดั หรือสถานศึกษา ต่อหน่วยงานท่ีจดัการฝึกอบรมท่ีตนมี
ภูมิลาํเน อยู ่ ในกรณีท่ีไปเขา้รับการฝึกอบรมในทอ้งท่ีท่ีไม่ใช่ภูมิลาํเนาของตน ใหย้ืน่ใบสมคัร
พร้อมหลกัฐาน รูปถ่าย ขนาด ๑ น้ิว จาํนวน ๒ รูป ต่อสํานักงานศึกษาธิการจงัหวดัท่ีตนมี
ภูมิลาํเนาอยู ่

 
 ขอ้ ๔ บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั ตามขอ้ ๑ ตอ้งไดรั้บการอบรมความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริม   
ความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา ตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด เม่ือผูรั้บคาํ
ขอตามขอ้ ๑ พิจารณาเห็นว่าผูย้ื่นคาํขอมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ ๑ และผ่านเกณฑ์การ
ฝึกอบรม ให้ผูรั้บคาํขอเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง และออกบตัร
ประจาํตวัเป็นพนกังานเจา้หน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษาต่อไป ในกรณี
ไม่มีการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีให้ผูรั้บคาํขอแจง้เหตุผล ท่ีไม่แต่งตั้งนั้นให้ผูย้ื่นคาํขอ
ทราบ 

 
ขอ้  ๕ การแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน

และนกัศึกษา คร้ังหน่ึงใหมี้ระยะเวลา ๕ ปี 
 

 
 
 
 
 
 

๖

า
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ขอ้ ๖ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาพน้จาก
ตาํแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒)ลากอก 
(๓) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการใหอ้อกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย 

บกพร่องต่อหนา้ท่ี หรือหยอ่นความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑  
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี          มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘          
 

 

  
(นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

 

- - ๓
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ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สป.          /๒๕๖๑

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ในการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก       
พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยฉพาะหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องด าเนินการและส่งเสริมสนับสนุนให้กับองค์กรหลักและสถานศึกษา
ในสังกัดด าเนินการและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใ ห้นักเรียนและนักศึกษา  
ได้รับการส่งเสริมความประพฤติตามเจตนารมณ์และกรอบแนวทางของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

เพ่ือให้การด าเนินการขับ เค ล่ือนใน ส่วนที่ กระทรวงศึกษาธิการรับ ผิดชอบใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร มีระบบ/กลไกที่ชัดเจนและถูกต้องเหมาะสม อาศัยอ านาจตามค วามในมาตรา ๖             
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 

๑. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ          ประธานกรรมการ 
(ท่ีรับผิดชอบเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  

๒. ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ 
๔. ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน          กรรมการ 
๕. ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล กรรมการ 
๖. ผู้แทนส านักงานศึกษาธิการภาค ๑ กรรมการ 
๗. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน          กรรมการ 

(ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษารัฐ) 
๘. ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง        กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร กรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กรรมการ 
๑๒. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ 
๑๓. ประธานอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร กรรมการ 
๑๔. ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    กรรมการ 

 กรุงเทพมหานคร 
๑๕. ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร กรรมการ 
๑๖. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กรรมการ 

 และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 
 

/๑๗. ผู้อ านวยการ...
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ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สป.          /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากรุงเทพมหานคร 
------------------------- 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ในการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก       
พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยฉพาะหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องด าเนินการและส่งเสริมสนับสนุนให้กับองค์กรหลักและสถานศึกษา
ในสังกัดด าเนินการและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใ ห้นักเรียนและนักศึกษา  
ได้รับการส่งเสริมความประพฤติตามเจตนารมณ์และกรอบแนวทางของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

เพ่ื อให้การด าเนินการขับ เค ล่ือนใน ส่วนที่ กระทรวงศึกษาธิการรับ ผิดชอบใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร มีระบบ/กลไกที่ชัดเจนและถูกต้องเหมาะสม อาศัยอ านาจตามค วามในมาตรา ๖             
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 

๑. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ          ประธานกรรมการ 
(ท่ีรับผิดชอบเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร) 

๒. ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร         รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม            กรรมการ 
๔. ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน          กรรมการ 
๕. ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล           กรรมการ 
๖. ผู้แทนส านักงานศึกษาธิการภาค ๑         กรรมการ 
๗. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน          กรรมการ 

(ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษารัฐ) 
๘. ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง        กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร      กรรมการ 
๑๐.  ผู้อ านวยการส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   กรรมการ 
๑๑.  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร      กรรมการ 
๑๒.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    กรรมการ 
๑๓.  ประธานอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร        กรรมการ 
๑๔.  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    กรรมการ 

 กรุงเทพมหานคร 
๑๕.  ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร      กรรมการ 
๑๖.  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ    กรรมการ 

 และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 
 

/๑๗. ผู้อ านวยการ... 
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๑๗.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    กรรมการ 
 กรุงเทพมหานคร 

๑๘.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑   กรรมการ 
๑๙.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒   กรรมการ 
๒๐.  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒    กรรมการ 

(ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษา เขต ๑) 

๒๑.  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก        กรรมการ 
(ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษา  เขต ๒) 

๒๒.  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย       กรรมการ 
 (กระจ่าง สิงหเสนี)  
 (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร)  

๒๓.  รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร         กรรมการ 
และเลขานุการ 

๒๔.  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน    กรรมการ 
(ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร)       และผู้ช่วยเลขานุการ  
              

อ านาจหน้าที่ 
๑) ก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 

นักศึกษา 
๒) ประสานและบูรณาการการด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและจัดท าข้อมูล สถิติเพ่ือส่งเสริมการด าเนินการส่งเสริม           

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
๔) ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน สร้างเครือข่ายการด าเนินงาน และก าหนดมาตรฐาน         

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

๕) ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษา 

๖) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

/๗) จัดท ารายงานผล... 
 
 

 - ๓ - 

 
๗) จัดท ารายงานผลการด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา             

เสนอคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
๘) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมทั้ง         

กฎระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้อง
 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
      ส่ัง  ณ  วันที่           มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

(นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 

 
 
 
 ทองพูล/ร่าง 

พรนิภา/พิมพ ์
/ตรวจ 
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 - ๓ - 

 
๗) จัดท ารายงานผลการด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา             

เสนอคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
๘) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมทั้ง         

กฎระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
      

     ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
             ส่ัง  ณ  วันที่           มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

 
 
 
 ทองพูล/ร่าง 

พรนิภา/พิมพ ์
/ตรวจ 



128 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 
 
    
 

คาํสัง่กระทรวงศึกษาธิการ 
        ท่ี สป.              /๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 
------------------------------------ 

    ดว้ยกระทรวงศึกษาธิการ  มีอาํนาจหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก   พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ร่วมกบักระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยเฉพาะหมวด  ๗  การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการจะตอ้งดาํเนินการและส่งเสริมสนบัสนุนให้กบัองคก์รหลกัและสถานศึกษา      ในสังกดัดาํเนินการ
และปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ให้นกัเรียนและนกัศึกษาไดรั้บการส่งเสริมความประพฤติ
ตามเจตนารมณ์และกรอบแนวทางของพระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
   เพื่อใหก้ารดาํเนินการขบัเคล่ือนในส่วนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับผดิชอบ  มีระบบกลไกท่ี ชดัเจน
และถูกตอ้งเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการส่งผลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
ดําเนินการหรือบูรณาการการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖ แห่ง
พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  จึงยกเลิกคาํสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี สป. ๔๐๕/๒๕๕๓   เร่ือง   
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวนัท่ี  ๘  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคาํสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป.  ๙๖๙/๒๕๖๐  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจงัหวดั  ลงวนัท่ี  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และแต่งตั้ ง
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา  โดยมีองคป์ระกอบ และอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี  

๑. คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
องคป์ระกอบ 

๑) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ                        ประธานกรรมการ 
๒) ปลดักระทรวงศึกษาธิการ                          รองประธานกรรมการ 
๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       รองประธานกรรมการ 

   /๔) เลขาธิการ... 
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-๒- 
๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                        รองประธานกรรมการ 
๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา                            รองประธานกรรมการ 
๖) เลขาธิการสภาการศึกษา                           รองประธานกรรมการ 
๗) เลขาธิการสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
   การศึกษาตามอธัยาศยั สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ     กรรมการ 

๘) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ     กรรมการ 

๙) ผูแ้ทนกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์  กรรมการ 
๑๐) ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย         กรรมการ 
๑๑) ผูแ้ทนกระทรวงวฒันธรรม         กรรมการ 
๑๒) ผูแ้ทนกระทรวงยตุธิรรม          กรรมการ 
๑๓) ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสขุ         กรรมการ 
๑๔) ผูแ้ทนกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม      กรรมการ 
๑๕) ผูแ้ทนกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา        กรรมการ 
๑๖) ผูแ้ทนกรงุเทพมหานคร          กรรมการ 
๑๗) ผูแ้ทนสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ        กรรมการ 
๑๘) ผูแ้ทนกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  กระทรวงมหาดไทย    กรรมการ 
๑๙) ผูแ้ทนกรมคุมประพฤต ิ กระทรวงยตุธิรรม        กรรมการ 
๒๐) ผูแ้ทนกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยตุธิรรม   กรรมการ 
๒๑) ผูแ้ทนกรมสขุภาพจติ  กระทรวงสาธารณสขุ          กรรมการ 
๒๒) ผูแ้ทนกรมกจิการเดก็และเยาวชน 

    กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์          กรรมการ 
๒๓)  ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ฝ้าระวงัทางวฒันธรรม  กระทรวงวฒันธรรม    กรรมการ 
๒๔)  ผูก้าํกบัการกองกาํกบัการสวสัดภิาพเดก็และสตร ี   กรรมการ 

 กองบญัชาการตํารวจนครบาล             
๒๕) ผูอ้าํนวยการสถาบนัสขุภาพจติเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร ์  กรรมการ 

   กระทรวงสาธารณสขุ               
๒๖) ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน            กรรมการ 
๒๗) ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา               กรรมการ 
๒๘) ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา            กรรมการ 

/๒๙) ผู้แทนสํานกังาน... 
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      -๓- 
๒๙) ผูแ้ทนสาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา             กรรมการ 
๓๐) ผูแ้ทนสาํนกังานศกึษาธกิารภาค (ทีไ่ดร้บัมอบหมาย)  กรรมการ 
๓๑) ผูแ้ทนสาํนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั (ทีไ่ดร้บัมอบหมาย)  กรรมการ 
๓๒) ผูอ้าํนวยการสาํนกันิตกิาร สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กรรมการ 
๓๓) ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร ์   กรรมการ 

   สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร     
๓๔) ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันากจิกรรมนกัเรยีน    กรรมการ 

   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    
๓๕) ผูอ้าํนวยการศนูยพ์ฒันาสง่เสรมิประสานงานกจิการนกัศกึษา กรรมการ 

   และกจิการพเิศษ  สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา   
๓๖) ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา  กรรมการ 

   สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา      
๓๗) ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ฉพาะกจิคุม้ครองและชว่ยเหลอืนกัเรยีน  กรรมการ 

   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    
๓๘) นายสรรพสทิธิ ์ คุมประพนัธ์     กรรมการ 
๓๙) รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รุยิเดว ทรปีาตี   กรรมการ 
๔๐) รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ทีไ่ดร้บัมอบหมาย)                       กรรมการ 
                   และเลขานุการ 

๔๑) ผูอ้าํนวยการสาํนกัการลกูเสอื  ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน กรรมการ 
   สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร                            และผูช้ว่ยเลขานุการ 

๔๒) ผูอ้าํนวยการกลุ่มคุม้ครองความประพฤตแิละสทิธขิองนกัเรยีน  กรรมการ 
        และนกัศกึษา  สาํนกัการลกูเสอื  ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน      และผูช้ว่ยเลขานุการ 
        สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร          

 
          อาํนาจหน้าที ่ 

๑) กาํหนดนโยบาย  ยทุธศาสตรแ์ละแผนการสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา 
๒) เสนอแนะและใหค้วามเหน็ในการจดัทาํวาระแหง่ชาตวิา่ดว้ยการสง่เสรมิความประพฤติ

นกัเรยีนและนกัศกึษา 
๓) เสนอแนะและใหค้าํปรกึษาแนะนําในการออกกฎ  ระเบยีบและประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร

เกีย่วกบัการสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา 
/๔) ศกึษา... 
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      -๔- 
๔) ศกึษา  วเิคราะห ์ วจิยัและจดัทาํขอ้มลู  สถติเิพือ่สง่เสรมิการดาํเนินการสง่เสรมิความ

ประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา 
๕) สนบัสนุนการดาํเนินการเกีย่วกบัการสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาใหก้บั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
๖) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา เสนอ 

คณะกรรมการคุม้ครองเดก็แหง่ชาต ิ
๗) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงานเพือ่ปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการ 

มอบหมาย 
 
๒. คณะกรรมการสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาจงัหวดั 
องคป์ระกอบ 

๑) ผูว้า่ราชการจงัหวดั       ประธานกรรมการ 
๒) ศกึษาธกิารจงัหวดั      รองประธานกรรมการ 
๓) ปลดัจงัหวดั        กรรมการ 
๔) ผูแ้ทนสาํนกังานศกึษาธกิารภาค      กรรมการ 
๕) ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศกึษาทัง้รฐัและเอกชนในจงัหวดั   กรรมการ 
๖) ผูแ้ทนศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัหรอืผูแ้ทนศาลจงัหวดั กรรมการ 
๗) นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั      กรรมการ 
๘) ผูบ้งัคบัการตาํรวจภธูรจงัหวดั     กรรมการ 
๙) วฒันธรรมจงัหวดั       กรรมการ 
๑๐) ทอ้งถิน่จงัหวดั       กรรมการ 
๑๑) พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั   กรรมการ 
๑๒) ผูอ้าํนวยการสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดั กรรมการ 
๑๓) ผูแ้ทนนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั     กรรมการ 
๑๔) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศกึษาในจงัหวดั      กรรมการ 
๑๕) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

มธัยมศกึษาในจงัหวดั      กรรมการ 
 

/๑๖) ผู้ อํานวยการ... 
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-๕- 
๑๖) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการศกึษานอกระบบและ 
      การศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดั      กรรมการ 
๑๗) ประธานอาชวีศกึษาจงัหวดั        กรรมการ 
๑๘) ประธานคณะกรรมการประสานงานและสง่เสรมิ   กรรมการ 

        การศกึษาเอกชนจงัหวดั 
  ๑๙) ผูแ้ทนผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในสงักดัสาํนกังาน กรรมการ 
        เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาในจงัหวดั 
  ๒๐) ผูแ้ทนผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัประถมศกึษาในสงักดัสาํนกังาน กรรมการ 
        เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาทกุแหง่ในจงัหวดั 
  ๒๑) รองศกึษาธกิารจงัหวดั             กรรมการ 

          และเลขานุการ 
  ๒๒) ผูอ้าํนวยการกลุ่มลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน  กรรมการ 
        สาํนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั                      และผูช้ว่ยเลขานุการ 
  

อาํนาจหน้าที ่
๑) กาํหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีน    

และนกัศกึษา  
๒) ประสานงานและบรูณาการการดาํเนินการสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและ 

นกัศกึษาระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
๓) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัและจดัทาํขอ้มลู สถติเิพือ่สง่เสรมิการดาํเนินการสง่เสรมิ         

ความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา 
๔) สง่เสรมิ สนบัสนุน ประสาน สรา้งเครอืขา่ยการดาํเนินงาน และกาํหนดมาตรฐาน      

การฝึกอบรมหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานเจา้หน้าทีส่ง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร ในจงัหวดั 

๕) กาํกบั เรง่รดั ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานการสง่เสรมิความประพฤต ิ
นกัเรยีนและนกัศกึษา 

/๖) สง่เสริม... 
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-๖- 
๖) สง่เสรมิ สนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการคุม้ครองเดก็จงัหวดั 
๗) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา 

เสนอคณะกรรมการสง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
๘) ดาํเนินการอื่นตามทีก่าํหนดในพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทัง้ 

กฎระเบยีบและประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
  ทัง้น้ี  ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑        สัง่  ณ  วนัที ่             
 
 
 
 

 (นายธรีะเกยีรต ิ เจรญิเศรษฐศลิป์) 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง  จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

------------------------------------ 
   

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ก าหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นกลุ่มงานในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือปฏิบัติงานในการส่งเสริมสนับสนุนงานลูกเสือ และกิจการนักเรียนในพื้นที่จังหวัด น้ัน 

 

 เพ่ือให้มีศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด 
รองรับนโยบาย และแนวทางการขับเคล่ือนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงาน             

ที่ เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษาที่ จะต้องด าเนินการและบูรณาการให้ เกิดประสิทธิภาพ               

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

   อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘        

จึงออกประกาศไว้  ดังน้ี 
  ข้อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์    
เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด” 
 ข้อ ๒  ประกาศน้ีมีผลบังคับ  ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกค าส่ังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒๙๘/๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์
การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๐     
  ข้อ ๔  ให้จัดตั้ง “ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด” เรียกโดยย่อว่า  “ศมร.ศธจ.  
(อักษรย่อจังหวัด)”  มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังน้ี 
 (๑)  องค์ประกอบ 

 (๑.๑)  ศึกษาธิการจังหวัด      หัวหน้าศูนย์ 
 (๑.๒)  รองศึกษาธิการจังหวัด     รองหัวหน้าศูนย์ 
 (๑.๓)  ผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  เจ้าหน้าที่ศูนย์ 

 ทุกเขตในจังหวัด 
 (๑.๔)  ผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ 
 (๑.๕)  ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ   เจ้าหน้าที่ศูนย์ 

   การอาชีวศึกษาในจังหวัด                  
 (๑.๖)  ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่ศูนย์ 

                ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัด      
 

/(๑.๗) พนักงาน ... 
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-2- 
  

 (๑.๗)  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์ 
                และนักศึกษาในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย              

 (๑.๘)  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  เจ้าหน้าที่ศูนย์ 
และเลขานุการศูนย์ 

 (๑.๙)  ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  เจ้าหน้าที่ศูนย์ 
และกิจการนักเรียนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  และผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ 

(๒)  อ ำนำจหน้ำท่ี 
 (๒.๑)  เป็นศูนย์การประสานงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

  (๒.๒)  เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับ                         
แจ้งเหตุจากสายด่วน  ๑๕๗๙  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการแก้ไข 

 (๒.๓)  สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน            
และนักศึกษา 

 (๒.๔)  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา            

ในการด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา            
 (๒.๕)  ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 (๒.๖)  ประสาน  ติดตาม  และจัดท ากรณีศึกษาและบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน   

และนักศึกษา 
 (๒.๗)  ส่งเสริม  สนับสนุน  งานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรม

แก่นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ปกครอง  เพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม  ความรับผิดชอบต่อสังคม         
และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา 

 (๒.๘)  ประสาน ตรวจสอบ ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา  สถานศึกษา      
ที่ประสบเหตุภัยพิบัติภัยธรรมชาติ  และสถานการณ์ฉุกเฉิน 
   (๒.๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง       

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  

ประกาศ  ณ  วันที่          มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
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พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครวั 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘   
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    
เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  และการคุ้มครองสวัสดิภาพ  อันจะเป็นประโยชน์
ในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและพัฒนาสถาบันครอบครัว   ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง

สถาบันครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๑๗๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
ความรุนแรงในครอบครัว”  หมายความว่า  การกระท าใด ๆ  ท่ีบุคคลในครอบครัวได้กระท า

ต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  สุขภาพ  
เสรีภาพ  หรือชื่อเสียง  ของบุคคลในครอบครัว  หรือบังคับหรือใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมให้บุคคล
ในครอบครัวต้องกระท าการ  ไม่กระท าการ  หรือยอมรับการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ 

บุคคลในครอบครัว”  หมายความว่า  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดาน  คู่สมรส  คู่สมรสเดิม  ผู้ที่อยู่กิน
หรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส  บุตรบุญธรรม  รวมท้ังบุคคลใด ๆ  ท่ีต้องพ่ึงพา
อาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 

หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
ศาล”  หมายความว่า  ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน

ครอบครัว 
กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 
พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้หมายความรวมถึงพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

้หนา   ๑๗๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความรุนแรงในครอบครัว”  หมายความว่า  การกระท าใด ๆ  ท่ีบุคคลในครอบครัวได้กระท า

ต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  สุขภาพ  
เสรีภาพ  หรือชื่อเสียง  ของบุคคลในครอบครัว  หรือบังคับหรือใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมให้บุคคล
ในครอบครัวต้องกระท าการ  ไม่กระท าการ  หรือยอมรับการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ 

“บุคคลในครอบครัว”  หมายความว่า  ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดาน  คู่สมรส  คู่สมรสเดิม  ผู้ที่อยู่กิน
หรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส  บุตรบุญธรรม  รวมท้ังบุคคลใด ๆ  ท่ีต้องพ่ึงพา
อาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
“ศาล”  หมายความว่า  ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน

ครอบครัว 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  และให้หมายความรวมถึงพนักงาน 

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

้หนา   ๑๗๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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“หัวหน้าศูนย์”  หมายความว่า  หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้มีอ านาจออกระเบียบและประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เก่ียวกับ
ราชการของกระทรวงนั้น 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
อัยการสูงสุด  และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสิบห้าคน  ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยการสรรหาจาก 

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว   
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสตรี  ด้านกฎหมาย   
ด้านวัฒนธรรมและศาสนา  ด้านการพัฒนาอาชีพ  ด้านการพัฒนาการศึกษา   ด้านการสาธารณสุข   
ด้านการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  หรือด้านอ่ืน ๆ   ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
และพัฒนา  คุ้มครอง  ป้องกัน  หรือแก้ไขฟื้นฟูบุคคลในครอบครัว  อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน  

้หนา   ๑๗๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดในระเบียบ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวจ านวนไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีทัศนคติและความประพฤติเหมาะสมที่จะท าหน้าที่คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว  หรือส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
(๓) ไม่เคยถูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้กระท าการอันเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน  และไม่เคยถูกคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัดตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้กระท าการอันเป็นการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ 
(๗) ไม่เคยถูกด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องมาจากการกระท าความรุนแรงในครอบครัว

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ไม่เคยถูกลงโทษในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย

ความรุนแรงในครอบครัว  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๙) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

้หนา   ๑๗๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดในระเบียบ 
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวจ านวนไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีทัศนคติและความประพฤติเหมาะสมที่จะท าหน้าที่คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว  หรือส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
(๓) ไม่เคยถูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้กระท าการอันเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน  และไม่เคยถูกคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัดตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้กระท าการอันเป็นการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ 
(๗) ไม่เคยถูกด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพอันเน่ืองมาจากการกระท าความรุนแรงในครอบครัว

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ไม่เคยถูกลงโทษในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย

ความรุนแรงในครอบครัว  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๙) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

้หนา   ๑๗๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหนง่
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  หากวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ก่อน 

ครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้  
ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ึนใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  ทั้งนี้  ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่  
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งนั้น
จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ 

มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดประชุมติดต่อกันเกินสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออก  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหนา้ที่  

หรือหย่อนความสามารถ  
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗ 
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้   

ให้รองประธานกรรมการท าหน้าท่ีแทนประธานกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 

ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 

ในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสามครั้ง 

้หนา   ๑๗๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนหลักในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและ

การคุ้มครองสวัสดิภาพ  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งก าหนดแผนงาน  มาตรการ  และ
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(๒) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนหลัก  แผนงาน  
มาตรการ  และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ  รวมท้ังรายงานผล
เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือทราบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

(๓) เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการให้มีหรือแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ  รวมท้ังเสนอความเห็นและข้อสังเกตเก่ียวกับ
บทบาทของประเทศไทยในระดับชาติและนานาชาติในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ 

(๔) ส่งเสริมให้มีการสนับสนุน  ประสานงาน  ติดตามผล  และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  
และภาคประชาสังคม  ที่ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการหรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้น าความในมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
ศูนย์ส่งเสริมและคุม้ครองครอบครัว 

 
 

มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวในเขตพ้ืนที่จังหวัด  และให้กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวเป็นศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  และให้มีหน้าที่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

้หนา   ๑๗๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนหลักในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและ  

การคุ้มครองสวัสดิภาพ  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งก าหนดแผนงาน  มาตรการ  และ
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(๒) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนหลัก  แผนงาน  
มาตรการ  และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ  รวมท้ังรายงานผล
เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือทราบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

(๓) เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการให้มีหรือแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ  รวมท้ังเสนอความเห็นและข้อสังเกตเก่ียวกับ
บทบาทของประเทศไทยในระดับชาติและนานาชาติในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ 

(๔) ส่งเสริมให้มีการสนับสนุน  ประสานงาน  ติดตามผล  และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  
และภาคประชาสังคม  ที่ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการหรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้น าความในมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
ศูนย์ส่งเสริมและคุม้ครองครอบครัว 

 
 

มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเป็นศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวในเขตพ้ืนที่จังหวัด  และให้กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวเป็นศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  และให้มีหน้าที่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

้หนา   ๑๗๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนหลัก  แผนงาน  มาตรการ  และแนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(๒) ให้ความรู้ความเข้าใจ  ค าปรึกษาแนะน า  และไกล่เกลี่ยประนปีระนอม  ในเรื่องของปญัหา
เก่ียวกับครอบครัว  รวมทั้งรับแจ้ง  รวบรวม  และประมวลข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว  เพื่อประโยชน์ในการยื่นค าร้องขอหรือค าแถลงต่อศาล  และการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(๓) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ  
และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาครอบครัวและคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(๔) ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ  หรือยื่นค าร้องขอหรือค าแถลงต่อศาลเพ่ือด าเนินการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ  รวมทั้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งศาลหรือค าสั่งของหวัหน้าศูนย์ในการคุม้ครองสวสัดภิาพ 

(๕) ด าเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ  รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรในศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว 

(๖) ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ต่ออธิบดีและรัฐมนตรี 
(๗) ให้ความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากล าบากตามระเบียบที่รัฐมนตรี

ก าหนด 
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ของครอบครัวหรือตัวแทนของครอบครัว  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนหลัก  แผนงาน  
มาตรการ  และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพโดยคณะกรรมการ
ต่อไป 

(๙) ด าเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอ่ืน  หรือตามท่ีคณะกรรมการหรือกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวมอบหมาย 

มาตรา ๑๔ ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือผู้ซึ่งพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมอบหมายเป็นหัวหน้าศูนย์ในพ้ืนที่จังหวัดนั้น  ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  

้หนา   ๑๗๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นหัวหน้าศูนย์  เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  
การคุ้มครองสวัสดิภาพ  หรือด าเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้หัวหน้าศูนย์หรือผู้ซึ่งหัวหน้าศูนย์มอบหมายเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๔ 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

 
 

มาตรา ๑๕ องค์กรเอกชนใดท่ีมีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและ
พัฒนาครอบครัว  หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพ  อาจขอจดทะเบียนเป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  
ซึ่งเรียกโดยย่อว่า  ศพค.  

คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน  การขอจดทะเบียน  และการจดทะเบียน  เป็น  ศพค.  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก าหนดในระเบียบ 

มาตรา ๑๖ ศพค.  อาจยื่นค าขอเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือ
การสนับสนุนด้านการเงิน  ด้านทรัพยากร  ด้านวิชาการ  ด้านพัฒนาบุคลากร  หรือด้านอ่ืนใด  
ในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

การยื่นค าขอรับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดในระเบียบ 

หมวด  ๕ 
การส่งเสริมและพฒันาครอบครวั 

 
 

มาตรา ๑๗ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  ให้กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือด าเนินการให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การจดทะเบียนครอบครัว  เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  ศพค.  
หรือองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวมีความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริม
และพัฒนาครอบครัว 

้หนา   ๑๗๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นหัวหน้าศูนย์  เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  
การคุ้มครองสวัสดิภาพ  หรือด าเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้หัวหน้าศูนย์หรือผู้ซึ่งหัวหน้าศูนย์มอบหมายเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๔ 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

 
 

มาตรา ๑๕ องค์กรเอกชนใดท่ีมีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและ
พัฒนาครอบครัว  หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพ  อาจขอจดทะเบียนเป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน   
ซึ่งเรียกโดยย่อว่า  “ศพค.” 

คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน  การขอจดทะเบียน  และการจดทะเบียน  เป็น  ศพค.  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก าหนดในระเบียบ 

มาตรา ๑๖ ศพค.  อาจยื่นค าขอเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือ 

การสนับสนุนด้านการเงิน  ด้านทรัพยากร  ด้านวิชาการ  ด้านพัฒนาบุคลากร  หรือด้านอ่ืนใด   
ในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

การยื่นค าขอรับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดในระเบียบ 

หมวด  ๕ 
การส่งเสริมและพฒันาครอบครวั 

 
 

มาตรา ๑๗ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  ให้กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือด าเนินการให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การจดทะเบียนครอบครัว  เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  ศพค.  
หรือองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวมีความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริม
และพัฒนาครอบครัว 

้หนา   ๑๗๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเพ่ือท าให้มีความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัวนั้น  ประกอบด้วยความรู้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา  ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา  ความสมบูรณ์
ของการสมรส  การสิ้นสุดแหง่การสมรส  การเป็นบิดามารดากับบุตร  สิทธิและหน้าที่ของบดิามารดาและ
บุตร  บุตรบุญธรรม  ค่าอุปการะเลี้ยงดู  รวมทั้งเร่ืองมรดกและพินัยกรรม 

(๒) ความรู้เก่ียวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพ  หรือความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวกับครอบครัวและสถาบัน
ครอบครัว 

(๓) ความรู้และทักษะในการเลือกคู่ครอง  การด ารงชีวิตคู่  ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และ
การควบคุมอารมณ์  

(๔) ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการตั้งครรภ์  ความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูบุตร 
(๕) ความรู้ในการประกอบอาชีพ  การสร้างงานสร้างรายได้  การออม  การจัดการทรัพย์สิน  และ

การเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับประกอบอาชีพ  เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว 
(๖) ความรู้ในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมือง  สิทธิและสวัสดิการ  และแนวทางขอรับการช่วยเหลือ

จากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน 
(๗) ความรู้อ่ืนใดเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว 
ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวด าเนินการ

ให้เกิดการร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัว  

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีชายหญิงใดประสงค์จะจดทะเบียนสมรส  หากมีการร้องขอค าปรึกษา
หรือค าแนะน าในเร่ืองเก่ียวกับครอบครัว  นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว  

อาจให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าในเร่ืองเก่ียวกับครอบครัวตามที่ได้มีการร้องขอนั้น  หรือประสานศูนย์ส่งเสริม
และคุ้มครองครอบครัว  ศพค.  หรือองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว 

ให้ด าเนินการแทนได้ 
ในกรณีที่คู่สมรสประสงค์จะจดทะเบียนหย่า  นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน

ครอบครัวอาจให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่คู่สมรสซึ่งประสงค์จะจดทะเบียนหย่านั้น  หรือประสาน  

้หนา   ๑๗๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว  ศพค.  หรือองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและ 

พัฒนาครอบครัวให้ด าเนินการแทนได้  ท้ังน้ี  โดยค านึงถึงความสมัครใจของคู่สมรสดังกล่าว  และ  

ในการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่คู่สมรสซึง่ประสงค์จะจดทะเบียนหย่านั้น  ให้ค านึงถึงสวัสดิภาพและ
อนาคตของบุตร  การคุ้มครองดูแลและให้การศึกษาแก่บุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์เป็นส าคัญ  หากคู่สมรสดังกล่าว
ยังคงประสงค์ท่ีจะจดทะเบียนหย่า  ให้นายทะเบียนด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน
ครอบครัวต่อไป 

มาตรา ๑๙ ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือต้องการความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองของครอบครัว  
บุคคลในครอบครัวอาจขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับเร่ืองของครอบครัวต่อศูนย์ส่งเสริมและ
คุ้มครองครอบครัว  ศพค.  หรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาครอบครัวได้ตามความเหมาะสม  ท้ังน้ี  ให้ผู้ซึ่งได้รับการร้องขอดังกล่าวให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า
อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวต่อไป 

มาตรา ๒๐ ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือภาคเอกชน  เพ่ือท าการให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษแก่
บุคคลในครอบครัวและประกาศการให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน 

ในกรณีที่ครอบครัวใดประสบความยากล าบากจนถึงขนาดที่ไม่อาจให้การดูแลและเลี้ยงดูบุคคล
ในครอบครัวได้  อาจร้องขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว  การให้ความช่วยเหลือแก่
ครอบครัวที่ประสบความยากล าบากดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ก าหนดในระเบียบ  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจด าเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และ
แผนหลักในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๑  (๑)  
เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวแก่บุคลากรในสังกัด 

ในกรณีท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการใดประสงค์จะด าเนินการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  
และแผนหลักในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวดังกล่าว  เพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวแก่
บุคลากรในสังกัด  อาจขอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือการสนับสนุนด้านทรัพยากร  
ด้านวิชาการ  การพัฒนาบุคลากร  หรือการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนอ่ืนใด  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีก าหนดในระเบียบ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

้หนา   ๑๘๐
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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หมวด  ๖ 
การคุม้ครองสวัสดิภาพ 

 
 

มาตรา ๒๒ การคุ้มครองสวัสดิภาพ  เป็นการด าเนินการเพ่ือให้บุคคลในครอบครัวได้รับ 

ความปลอดภัย  มีความสัมพันธ์ที่ดี  และป้องกันการกระท าความผิดซ้ า  และให้หมายความรวมถึง  

การด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การคุ้มครองหรือการป้องกันบุคคลในครอบครัวไม่ให้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

และการป้องกันการกระท าความผิดอาญาซึ่งมีลักษณะเป็นการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
(๒) การส่งเสริมหรือการสนับสนุนไม่ให้เกิดการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
(๓) การไกล่เกลี่ยหรือด าเนินการให้มีการประนีประนอมเมื่อเกิดการกระท าความรุนแรงใน

ครอบครัว 
(๔) การเยียวยาหรือการบรรเทาทุกข์ผู้ซึ่งถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
(๕) การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
(๖) การติดตามดูแลบุคคลในครอบครัวเมื่อเกิดการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
มาตรา ๒๓ ผู้ใดพบเห็นหรือทราบว่ามีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว  ให้แจ้งข้อมูล

หรือข่าวสารกรณีดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  หรือแจ้งต่อศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวโดยตรง  เพ่ือให้การคุ้มครอง
สวัสดิภาพ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งอาจกระท าโดยวาจา  เป็นหนังสือ  ทางโทรศัพท์  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หรือวิธีการอ่ืนใด  ทั้งนี้  การแจ้งดังกล่าวเมือ่ไดก้ระท าโดยสุจริตย่อมได้รับความคุม้ครองและไม่ต้องรบัผดิ
ทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  และทางปกครอง  

มาตรา ๒๔ เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  ให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวตามท่ีได้รับแจ้งโดยไม่ชักช้า  เพ่ือด าเนินการ
คุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป  

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษว่ามีการกระท าความผิดอาญาซึ่งพนักงาน
สอบสวนเห็นว่ามีลักษณะเป็นการกระท าความรุนแรงในครอบครัว  ให้พนักงานสอบสวนส่งส าเนาบันทึก

้หนา   ๑๘๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไปยังศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวที่ตัง้อยู่ในท้องที่นัน้โดยไมช่ักช้า  ทั้งนี้  
ให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวที่ได้รับส าเนาบันทึกการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษดังกล่าวด าเนินการ
เพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
เห็นว่าเป็นคดีอาญาท่ีมีลักษณะเป็นการกระท าความรุนแรงในครอบครัว  ให้พนักงานอัยการนั้นแจ้งให้
ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวทราบด้วย 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือความปรากฏแก่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครอง
ครอบครัวว่ามีการด าเนินคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท าความรุนแรงในครอบครัว  ในกรณีที่เห็นสมควร  
หัวหน้าศูนย์อาจยื่นค าขอต่อศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาในระหว่างการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
เพ่ือให้รอการพิพากษาคดีนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
ของศาลตามมาตรา  ๒๙  หรือของศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวตามมาตรา  ๓๗  ก็ได้ 

ในกรณีท่ีศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้รับค าขอตามวรรคสาม  พิจารณาแล้วเห็นว่า
พฤติการณ์แห่งการกระท าเป็นภัยร้ายแรงและไม่เป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท า
ความรุนแรงในครอบครัว  จะพิพากษาคดีโดยไม่รอการพิพากษาคดีนั้นไว้ก่อนก็ได้ 

มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นสั่งรอการพิพากษาคดีไว้   
ให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวส่งค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพและผลการปฏิบัติตามค าสั่งคุ้มครอง
สวัสดิภาพต่อศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่เด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีเป็นผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวหรือ
เป็นผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  ให้ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นส าคัญ 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวเห็นสมควรให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพ  
ให้มีอ านาจยื่นค าร้องเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพได้   โดยให้น าบทบัญญัติตามหมวด  ๑๕  
การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ  แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาและออกค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
โดยอนุโลม  และให้ถือว่าศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวเป็นองค์การซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ
ครอบครัวตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

้หนา   ๑๘๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไปยังศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวที่ตัง้อยู่ในท้องที่นัน้โดยไมช่ักช้า  ทั้งนี้  
ให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวที่ได้รับส าเนาบันทึกการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษดังกล่าวด าเนินการ
เพื่อให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
เห็นว่าเป็นคดีอาญาท่ีมีลักษณะเป็นการกระท าความรุนแรงในครอบครัว  ให้พนักงานอัยการนั้นแจ้งให้
ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวทราบด้วย 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  หรือความปรากฏแก่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครอง
ครอบครัวว่ามีการด าเนินคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท าความรุนแรงในครอบครัว  ในกรณีที่เห็นสมควร  
หัวหน้าศูนย์อาจยื่นค าขอต่อศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาในระหว่างการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
เพ่ือให้รอการพิพากษาคดีนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
ของศาลตามมาตรา  ๒๙  หรือของศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวตามมาตรา  ๓๗  ก็ได้ 

ในกรณีท่ีศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้รับค าขอตามวรรคสาม  พิจารณาแล้วเห็นว่า
พฤติการณ์แห่งการกระท าเป็นภัยร้ายแรงและไม่เป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท า
ความรุนแรงในครอบครัว  จะพิพากษาคดีโดยไม่รอการพิพากษาคดีนั้นไว้ก่อนก็ได้ 

มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นสั่งรอการพิพากษาคดีไว้    
ให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวส่งค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพและผลการปฏิบัติตามค าสั่งคุ้มครอง
สวัสดิภาพต่อศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่เด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีเป็นผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวหรือ 

เป็นผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  ให้ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นส าคัญ 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวเห็นสมควรให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพ  
ให้มีอ านาจยื่นค าร้องเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพได้   โดยให้น าบทบัญญัติตามหมวด  ๑๕   
การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ  แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา  

คดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาและออกค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
โดยอนุโลม  และให้ถือว่าศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวเป็นองค์การซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ
ครอบครัวตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

้หนา   ๑๘๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๒๙ ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวที่ยื่นค าร้องเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งคุ้มครองสวสัดภิาพ  

อาจเสนอมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ  เพ่ือแก้ไขปัญหาการกระท าความรุนแรงในครอบครัว  หรือเพ่ือป้องกัน
การกระท าความรุนแรงในครอบครัวซ้ าอีก  ประกอบการพิจารณาของศาลด้วยก็ได้ 

มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพอาจเป็นการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามก าหนดระยะเวลา 
(๒) ห้ามผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวก่อเหตุหรือยั่วยุด้วยประการใด ๆ  ไม่ว่าจะโดยตรง

หรือโดยอ้อม  อันจะก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว 
(๓) ห้ามผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเสพสุราหรือสิ่งเสพติดใด ๆ  ตามก าหนดระยะเวลา 
(๔) ห้ามผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเข้าใกล้หรือเข้าไปในที่อยู่อาศัยของผู้ถูกกระท าด้วย

ความรุนแรงในครอบครัว  หรือให้ออกไปจากที่อยู่อาศัยของผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
(๕) ห้ามผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ถูกกระท าด้วย

ความรุนแรงในครอบครัว  ทั้งนี้  รวมถึงการคกุคาม  ติดตาม  การสะกดรอย  การถ่ายภาพ  การโทรศพัท์  
การส่งข้อความก่อความร าคาญด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดอันก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(๖) ให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับค าปรึกษาแนะน าทางจิตวิทยาสังคม  หรือ 

การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู  ณ  สถานพยาบาลหรือสถานที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(๗) ให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูอาการติดสุรา  การพนัน  

สิ่งเสพติดใด ๆ  หรือพฤติกรรมอ่ืนใด  ซึ่งเป็นต้นเหตุของการกระท าความรุนแรง  ณ  สถานพยาบาลหรือ
สถานบ าบัด 

(๘) ให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวท าทัณฑ์บน  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจจะไปก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร าคาญตาม  (๕)  หรือก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงหรือ
บุคคลในครอบครัวข้ึนอีก  โดยให้ผู้นั้นท าทัณฑ์บนไว้เป็นจ านวนเงินตามแต่ศาลจะเห็นสมควร   ว่าจะ 

ไม่ก่อเหตุร้ายขึ้นอีกตลอดระยะเวลาที่ก าหนด  โดยจะให้วางประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ 
(๙) ให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวส่งมอบอาวธุใด ๆ   ซึ่งตนเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ตอ่ศูนย์ส่งเสริม

และคุ้มครองครอบครัวเพื่อให้ครอบครองไว้แทนจนกว่าพฤติกรรมของผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว
จะเปลี่ยนไป  หรือหากผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเพียงผู้ครอบครองอาวุธดังกล่าวให้ส่งมอบต่อ

้หนา   ๑๘๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว และให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวแจ้งต่อเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์
เพื่อขอรับคืนอาวุธนั้น  

(๑๐) ให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวที่มีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 

(๑๑) ให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหรือเข้ารับการรักษาอ่ืน
นอกจาก  (๖)  และ  (๗)  ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

(๑๒) ขอให้ศาลมีค าสั่งถอนอ านาจปกครองของผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเสียท้ังหมด
หรือแต่บางส่วน  หรือห้ามผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวติดต่อเด็กนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ตามระยะเวลาที่ศาลจะเห็นสมควร  ในกรณีที่ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวได้กระท าต่อเด็กซึ่ งตน
มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู  

(๑๓) ขอให้ศาลมีค าสั่งถอนการเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์  ในกรณีที่ผู้นั้นได้กระท าความรุนแรง
ในครอบครัวต่อผู้ซึ่งอยู่ในความอนุบาลหรืออยู่ในความพิทักษ์ 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีการร้องขอต่อศาลเพ่ือให้มีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  โดยบุคคลอ่ืนใดซึ่งมิใช่ศูนย์ส่งเสริม
และคุ้มครองครอบครัว  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสวัสดิภาพ  หัวหน้าศูนย์อาจยื่นค าร้องต่อศาล  ขอให้
ศาลมีค าสั่งให้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวมาให้ความเห็นเก่ียวกับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาล  ก่อนที่ศาลจะมีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพก็ได้ 

ในกรณีที่หัวหน้าศูนย์มิได้ยื่นค าร้องต่อศาล  แต่ศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ  ศาลอาจมีค าสั่งให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริม
และคุ้มครองครอบครัวมาให้ความเห็นเก่ียวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาล  ก่อนท่ีศาลจะมีค าสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภาพก็ได้ 

มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ีมีการร้องขอต่อศาลเพ่ือการคุ้มครองสวัสดิภาพ  หากศาลเห็นว่า
มีเหตุจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลใน
ครอบครัว  ศาลอาจมีค าสั่งให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวด าเนินการให้ความคุ้มครองหรือ
ความช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว 

้หนา   ๑๘๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว และให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวแจ้งต่อเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์
เพื่อขอรับคืนอาวุธนั้น  

(๑๐) ให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวที่มีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 

(๑๑) ให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหรือเข้ารับการรักษาอ่ืน
นอกจาก  (๖)  และ  (๗)  ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

(๑๒) ขอให้ศาลมีค าสั่งถอนอ านาจปกครองของผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวเสียท้ังหมด
หรือแต่บางส่วน  หรือห้ามผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวติดต่อเด็กนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  

ตามระยะเวลาที่ศาลจะเห็นสมควร  ในกรณีที่ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวได้กระท าต่อเด็กซึ่ งตน 

มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู  
(๑๓) ขอให้ศาลมีค าสั่งถอนการเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์  ในกรณีที่ผู้นั้นได้กระท าความรุนแรง

ในครอบครัวต่อผู้ซึ่งอยู่ในความอนุบาลหรืออยู่ในความพิทักษ์ 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีการร้องขอต่อศาลเพ่ือให้มีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วย

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  โดยบุคคลอ่ืนใดซึ่งมิใช่ศูนย์ส่งเสริม
และคุ้มครองครอบครัว  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสวัสดิภาพ  หัวหน้าศูนย์อาจยื่นค าร้องต่อศาล  ขอให้
ศาลมีค าสั่งให้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวมาให้ความเห็นเก่ียวกับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาล  ก่อนที่ศาลจะมีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพก็ได้ 

ในกรณีที่หัวหน้าศูนย์มิได้ยื่นค าร้องต่อศาล  แต่ศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ  ศาลอาจมีค าสั่งให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริม
และคุ้มครองครอบครัวมาให้ความเห็นเก่ียวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาล  ก่อนท่ีศาลจะมีค าสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภาพก็ได้ 

มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ีมีการร้องขอต่อศาลเพ่ือการคุ้มครองสวัสดิภาพ  หากศาลเห็นว่า 
มีเหตุจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลใน
ครอบครัว  ศาลอาจมีค าสั่งให้ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวด าเนินการให้ความคุ้มครองหรือ 

ความช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว 

้หนา   ๑๘๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว 

ต้องปฏิบัติตาม  ศาลจะก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดไว้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปี  เว้นแต่
การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหรือการรักษาสุขภาพกายหรือจิตใจของผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว  ในกรณี 
ท่ีมีการเสนอข้อมูลทางการแพทย์มาเพ่ือประกอบการพิจารณาของศาล  ศาลอาจก าหนดเวลาเกินกว่า
หนึ่งปีก็ได้  

ในกรณีที่ศาลสั่งให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวท าทัณฑ์บน  และมีการกระท าผิดทัณฑ์บน  
ให้น าความในมาตรา  ๔๗  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๓ ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา  ๒๙  ศาลอาจมีค าสั่งให้ 
ศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว  พนักงานเจ้าหน้าที่  ติดตามก ากับให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว
ปฏิบัติตามค าสั่งและรายงานให้ศาลทราบตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  และจะสั่งให้ผู้กระท าความรุนแรง
ในครอบครัว  ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  บุคคลในครอบครัว  หรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องมาศาล  
เพื่อสอบถามความเป็นไปหรือการปฏิบัติตามค าสั่งศาลก็ได้ 

มาตรา ๓๔ ผู้อยู่ภายใต้บังคับค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของศาลผู้ใดจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ศาลมีอ านาจออกหมายจับผู้นั้นมาขังจนกว่าจะปฏิบัติ
ตามค าสั่ง  แต่ไม่เกินกว่าหนึ่งเดือน  ถ้าผู้นั้นได้รับการปล่อยชั่วคราว  ศาลอาจก าหนดเง่ือนไขให้ต้องปฏิบัติ
ในระหว่างการปล่อยชั่วคราวก็ได้ 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ความปรากฏต่อศาลเอง  หรือจากรายงานของศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครอง
ครอบครัว  พนักงานเจ้าหน้าท่ี  นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา  หรือจากค าร้องหรือค าแถลงของ
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว  หรือบุคคลในครอบครัว  
ว่าพฤติการณ์เก่ียวกับตัวผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผู้นั้น
เปลี่ยนแปลงไป  ศาลอาจมีค าสั่งยุติการคุ้มครองสวัสดิภาพก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรืออาจมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลงค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพโดยเพ่ิมเติมหรือลดเง่ือนไขหรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาในการคุ้มครอง
สวัสดิภาพก็ได้ 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งจะท าให้เกิดผลกระทบแก่ผู้กระท า
ความรุนแรงในครอบครัวมากข้ึน  ศาลจะสอบถามข้อเท็จจริงหรือความเห็นของผู้กระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว  หรือจะให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวยื่นค าแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาล  เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาของศาลก่อนที่จะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพก็ได้ 

้หนา   ๑๘๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่เกิดการกระท าความรุนแรงในครอบครัวและศาลมีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
ประกอบกับผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวถูกด าเนินคดีอาญาอันเนื่องมาจากการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวด้วย  หากผู้กระท าความรนุแรงในครอบครัวได้ปฏิบัตติามค าสั่งคุ้มครองสวัสดภิาพครบถ้วนแลว้  
ให้ความผิดทางอาญานั้นมีผล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หากการกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดตามมาตรา  ๒๙๕  มาตรา  ๓๗๙  
มาตรา  ๓๙๑  มาตรา  ๓๙๒  มาตรา  ๓๙๓  มาตรา  ๓๙๗  และมาตรา  ๓๙๘  แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้ 

(๒) ในคดีอาญา  ให้ศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีอาญารับฟังผลการปฏิบัติตามค าสั่งคุ้มครอง
สวัสดิภาพ  และน ามาประกอบการพิจารณาวา่เป็นเหตุอันควรปรานใีนการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ
ตามมาตรา  ๕๖  หรือเป็นเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา  ๗๘  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

(๓) การกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเป็นคดีอาญาซึ่งผู้กระท าความผิดได้กระท า  เนื่องจาก
ตนเองถูกกระท าด้วยความรุนแรงหรือถูกกระท าโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้เกิด
ความกระทบกระเทือนต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง  และได้มีการย่ืนค าแถลงเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแล้ว  ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

มาตรา ๓๗ ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่หากรอช้าไปจะเกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือจิตใจ
ของบุคคลในครอบครัว  ซึ่งไม่อาจขอต่อศาลตามมาตรา  ๒๙  ได้ทันการณ์  ให้หัวหน้าศูนย์มีอ านาจ
ออกค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา  ๒๙  (๓)  (๕)  (๖)  และ  (๙)  ชั่วคราวได้เท่าที่จ าเป็น 

มาตรา ๓๘ เมื่อได้มีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา  ๓๗  แล้ว ให้หัวหน้าศูนย์
ยื่นค าร้องพร้อมกับส่งค าสั่งดังกล่าวตอ่ศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนบัแต่ไดอ้อกค าสั่งนั้น  หากศาลพิจารณาแลว้
เห็นชอบด้วย  ให้ค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพนั้นมีผลใช้บังคับได้ต่อไป  ในกรณีที่ศาลไม่เห็นชอบกับค าสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป  
ให้ศาลท าการไต่สวนและมีค าสั่งโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ศาลจะแก้ไขเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  เพิกถอนค าสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าว  หรือจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนได้ตามที่เห็นสมควร 

้หนา   ๑๘๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๓๖ ในกรณีที่เกิดการกระท าความรุนแรงในครอบครัวและศาลมีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ  

ประกอบกับผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวถูกด าเนินคดีอาญาอันเนื่องมาจากการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวด้วย  หากผู้กระท าความรนุแรงในครอบครัวได้ปฏิบัตติามค าสั่งคุ้มครองสวัสดภิาพครบถ้วนแลว้  
ให้ความผิดทางอาญานั้นมีผล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หากการกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดตามมาตรา  ๒๙๕  มาตรา  ๓๗๙  
มาตรา  ๓๙๑  มาตรา  ๓๙๒  มาตรา  ๓๙๓  มาตรา  ๓๙๗  และมาตรา  ๓๙๘  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้ 

(๒) ในคดีอาญา  ให้ศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีอาญารับฟังผลการปฏิบัติตามค าสั่งคุ้มครอง
สวัสดิภาพ  และน ามาประกอบการพิจารณาวา่เป็นเหตุอันควรปรานีในการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ
ตามมาตรา  ๕๖  หรือเป็นเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา  ๗๘  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

(๓) การกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเป็นคดีอาญาซึ่งผู้กระท าความผิดได้กระท า  เนื่องจาก
ตนเองถูกกระท าด้วยความรุนแรงหรือถูกกระท าโดยมิชอบซ้ ากันอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้เกิด  

ความกระทบกระเทือนต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง  และได้มีการย่ืนค าแถลงเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแล้ว  ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

มาตรา ๓๗ ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่หากรอช้าไปจะเกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือจิตใจ
ของบุคคลในครอบครัว  ซึ่งไม่อาจขอต่อศาลตามมาตรา  ๒๙  ได้ทันการณ์  ให้หัวหน้าศูนย์มีอ านาจ 

ออกค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา  ๒๙  (๓)  (๕)  (๖)  และ  (๙)  ชั่วคราวได้เท่าที่จ าเป็น 
มาตรา ๓๘ เมื่อได้มีค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา  ๓๗  แล้ว  ให้หัวหน้าศูนย ์

ยื่นค าร้องพร้อมกับส่งค าสั่งดังกล่าวตอ่ศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนบัแต่ไดอ้อกค าสั่งนั้น  หากศาลพิจารณาแลว้
เห็นชอบด้วย  ให้ค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพนั้นมีผลใช้บังคับได้ต่อไป  ในกรณีที่ศาลไม่เห็นชอบกับค าสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป   
ให้ศาลท าการไต่สวนและมีค าสั่งโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ศาลจะแก้ไขเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  เพิกถอนค าสั่ง
คุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าว  หรือจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนได้ตามที่เห็นสมควร 

้หนา   ๑๘๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๓๙ เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา  ๒๓  หรือมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือผู้เสียหายเป็นผู้ฟ้องคดีอาญาอันมีลักษณะเป็นการกระท าความรุนแรง
ในครอบครัวแล้ว  ห้ามผู้ใดลงพิมพ์โฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใด ๆ  ซึ่งภาพ  เร่ืองราว  
หรือข้อมูลใด ๆ  ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  ผู้กระท า
ความรุนแรงในครอบครัว  หรือบุคคลในครอบครัว 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  ผู้กระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว  หรือบุคคลในครอบครัว  ในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  หรือเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการหรือประโยชน์สาธารณะ  หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
บุคคลผู้นั้น  และในการเปิดเผยต้องไม่ระบุชื่อหรือข้อมูลส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลที่เก่ียวกับบุคคลใด   
ถ้าหากการเปิดเผยนั้นจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  หรือจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  
สุขภาพ  หรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  จะท าการเปิดเผยไม่ได้  ท้ังนี้  การเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวต้องด าเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้วย 

มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในเคหสถานหรอืสถานที่เกิดเหต ุ เมื่อได้พบเห็นการกระท าความรุนแรงในครอบครัว
หรือได้รับแจ้งตามมาตรา  ๒๓ 

(๒) มีหนังสือเรียกผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัว  ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
หรือบุคคลใดที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค าหรือข้อเท็จจริง  รวมทั้งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใด  เพ่ือประกอบ 

การพิจารณาด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
(๓) ตรวจสอบ  ประเมินสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน  รวบรวมข้อเท็จจริงและสาเหตุเก่ียวกับการกระท า

ความรุนแรงในครอบครัว  รายงานความเห็นหรือผลการตรวจของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเก่ียวข้อง  และ
สรุปประมวลผล  เพ่ือให้หัวหน้าศูนย์พิจารณาออกค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ  หรือเสนอต่อศาลเพ่ือพิจารณา
ออกค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ  หรือด าเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๘๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

(๔) ด าเนินการให้ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือและความคุ้มครอง
ในเบื้องต้นเป็นการชั่วคราว  ได้เข้ารับการตรวจรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์  ได้รับค าปรึกษาแนะน าจาก
จิตแพทย์  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห์  ตลอดจนไดรั้บการเยียวยา  บ าบัดฟ้ืนฟู  หรือการช่วยเหลืออ่ืนใด
ตามความเหมาะสม 

(๕) ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  เจ้าหน้าท่ีของสถานพยาบาล  หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเพ่ือด าเนินการตาม  (๔) 

(๖) ค้นเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตเุพ่ือหาและช่วยเหลือผู้ถูกกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว 
(๗) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เสนอต่อหัวหน้าศูนย์เมื่อได้ด าเนินการเร่ืองใดแล้วเสร็จ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวหรือการคุ้มครองสวัสดภิาพ

ตามที่ศาลสั่งหรือหัวหน้าศูนย์มอบหมาย 
การค้นตาม  (๖)  ต้องมีหมายค้น  เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า  หากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวอาจถูกประทุษร้ายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย  
ให้ด าเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น  แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ว่าด้วยการค้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  (๔)  และ  (๖)  ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง

บัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก าหนด 
มาตรา ๔๒ ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตนิี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด  ๗ 

บทก าหนดโทษ 
 
 

มาตรา ๔๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๐  (๑)  (๔)  หรือ  (๖)  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

้หนา   ๑๘๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๔) ด าเนินการให้ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือและความคุ้มครอง
ในเบื้องต้นเป็นการชั่วคราว  ได้เข้ารับการตรวจรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์  ได้รับค าปรึกษาแนะน าจาก
จิตแพทย์  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห์  ตลอดจนไดรั้บการเยียวยา  บ าบัดฟ้ืนฟู  หรือการช่วยเหลืออ่ืนใด
ตามความเหมาะสม 

(๕) ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  เจ้าหน้าท่ีของสถานพยาบาล  หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเพ่ือด าเนินการตาม  (๔) 

(๖) ค้นเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตเุพ่ือหาและช่วยเหลือผู้ถูกกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว 
(๗) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เสนอต่อหัวหน้าศูนย์เมื่อได้ด าเนินการเร่ืองใดแล้วเสร็จ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวหรือการคุ้มครองสวัสดภิาพ

ตามที่ศาลสั่งหรือหัวหน้าศูนย์มอบหมาย 
การค้นตาม  (๖)  ต้องมีหมายค้น  เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า  หากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวอาจถูกประทุษร้ายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย  
ให้ด าเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น  แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ว่าด้วยการค้น 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  (๔)  และ  (๖)  ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง 

บัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก าหนด 
มาตรา ๔๒ ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตนิี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด  ๗ 

บทก าหนดโทษ 
 
 

มาตรา ๔๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๐  (๑)  (๔)  หรือ  (๖)  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

้หนา   ๑๘๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๔๔ ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรตามมาตรา  ๔๐  วรรคสาม  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๙  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 

หกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๔๖ ผู้ใดถูกพิพากษาลงโทษจ าคุกและคดีถึงที่สุดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ซึ่งต้องรับโทษโดยมีเหตุตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๖  (๓)  ถ้าผู้นั้นยังไม่ได้รับโทษ  หรืออยู่ในระหว่าง
การรับโทษตามค าพิพากษา  ผู้นั้นเอง  บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคล
ดังกล่าว  อาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีค าพิพากษาถึงท่ีสุด  เพ่ือขอให้ศาลด าเนินการไต่สวนและก าหนดโทษแก่
ผู้นั้นเสียใหม่ได้ 

มาตรา ๔๗ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือค าสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ตอ่ไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญตัินี ้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๘๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีการก าหนดฐานความผิดอาญาที่ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ใน
การลดการกระท าความรุนแรงในครอบครัวที่ประสงค์ให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวมีโอกาสกลับตัวและยับยั้ง
การกระท าความผิดซ้ า และหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวในปัจจุบัน  นอกจากน้ี  ไม่มีบทบัญญัติในการบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา
เกิดความซ้ าซ้อนกับการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  สมควรยกเลิกความผิดอาญาฐานกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว  ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคคลในครอบครัว  และก าหนดมาตรการในการส่งเสริม  พัฒนา  
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว  เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม  รวมทั้งคุ้มครองป้องกันบุคคลในครอบครัวจาก
การกระท าความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและก าหนดให้มีการบ าบัด  ฟ้ืนฟู  และเยียวยาผู้ถูกกระท าการ
ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี

้หนา   ๑๙๐
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า 
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีการก าหนดฐานความผิดอาญาที่ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ใน
การลดการกระท าความรุนแรงในครอบครัวที่ประสงค์ให้ผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวมีโอกาสกลับตัวและยับยั้ง
การกระท าความผิดซ้ า  และหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวในปัจจุบัน  นอกจากน้ี  ไม่มีบทบัญญัติในการบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา
เกิดความซ้ าซ้อนกับการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  สมควรยกเลิกความผิดอาญาฐานกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว  ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคคลในครอบครัว  และก าหนดมาตรการในการส่งเสริม  พัฒนา  
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว  เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ก าหนดให้รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม  รวมทั้งคุ้มครองป้องกันบุคคลในครอบครัวจาก 

การกระท าความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและก าหนดให้มีการบ าบัด  ฟ้ืนฟู  และเยียวยาผู้ถูกกระท าการ
ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

้หนา   ๑๙๐
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างวุฒิบัตร เกียรติบัตรและ

คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน
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รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(รางวัลเสมาพิทักษ์)

	 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	
(รางวัลเสมาพิทักษ์)	 เป็นรางวัลที่คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนราชการ	 หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการแต่งต้ังเป็น
เจ้าหน้าท่ีศูนย์เสมารักษ์	 หรือบุคลากรท่ีมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 แต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์	
ซึ่งบุคลากรดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	
หรือเป็นบุคลากรที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่่ของรัฐก็ได้
	 วัตถุประสงค์ของการให้รางวัล	 เพ่ือยกย่อง	 เชิดชูเกียรติ	 และเป็น
การสร้างขวัญและกำาลังใจ	 ผู้บริหารหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน	 และมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
	 รูปแบบของเข็มรางวัล	 ทำาด้วยโลหะทองเหลือง	 ปั้มนูน	 ชุบทอง	 เป็น
รูปทรงกลมมีแฉกโดยรอบ	 เส้นผ่าศูนย์กลาง	 ๓	 เซนติเมตร	 ตราเสมาธรรมจักร
ยกสเต็ปอีกข้ันหน่ึง	 พ้ืนท่ีรอบเสมาลงสีขาว	 มีตัวอักษร	 “เสมาพิทักษ์”	 ลงสีขาว	
ด้านหลังติดเข็มกลัดเซฟล็อด
	 ความหมายของเข็ม	 รูปเสมาธรรมจักร	 หมายถึงกระทรวงศึกษาธิการ
ได้แผ่แสงสว่างในการปกป้อง	 คุ้มครอง	 ดูแลนักเรียนและนักศึกษา	 ให้มีความสุข	
มองเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเอง
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คำาสั่งสำานักงานปลัดกระทรวงการศึกษาธิการ
ท่ี ๓๗๐/ ๒๕๖๒

เร่ือง	 แต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือ
	 การปฏิบัติงานของศูนย์เสมารักษ์	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด	 และ
	 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
 และนักศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

	 ตามที่สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้อนุมัติให้สำานักการ
ลูกเสือ	 ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน	 ดำาเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือ
การปฏิบัติงานศูนย์เสมารักษ์สำานักงานศึกษาการจังหวัดและคู่มือการปฏิบัติงาน
พนกังานเจา้หนา้ทีส่ง่เสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันท่ี	 ๒๐–๒๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	 ณ	 โรงแรมสีดา	 รีสอร์ท	 อำาเภอเมือง
จังหวัดนครนายก	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
มีแนวทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
อย่างชัดเจน	และมีระบบสามารถปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกันน้ัน
	 เพื่อให้การดำาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินโครงการและคณะทำางาน
โครงการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์เสมารักษ์สำานักงาน
ศกึษาธิการจงัหวดั	และคู่มือการปฏบิตังิานพนกังานเจา้หนา้ท่ีสง่เสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	โดยมีองค์ประกอบดังน้ี
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-๒-

ท่ีปรึกษา
	 ๑.	 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ที่ปรึกษา
	 	 (นายประเสริฐ		บุญเรือง)
		 ๒.	 ผู้อำานวยการสำานักการลูกเสือ ที่ปรึกษา
	 	 ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
		 ๓.	ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด	 ที่ปรึกษา
		 ๔.	ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ	 ที่ปรึกษา
		 ๕.	 ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ปรึกษา
	 	 ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน
	 ๖.	 ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป	 ที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำาเนินงาน
		 ๑.	 นายทองพูล		จันทบรูณ์	 ประธานกรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมและ
	 	 พัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา
  สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๒.	นางสร้อยทอง		บุตตะ	 รองประธานกรรมการ
	 	 นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ
  สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๓.	นายชัยชนะ		หมายติดกลาง	 กรรมการ
	 	 เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน
  สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

/๔.	นางสุวนิดา...
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-๓-

	 ๔.	นางสุวนิดา		พูลแสง	 กรรมการ
	 	 เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๕.	นางสาวกิตติยา		หล่อตจะกูล	 กรรมการ
	 	 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๖.	 นางสาวธนัชชา		บึงมุม	 กรรมการ
	 	 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
		 ๗.	นายธานี		สรลี		 กรรมการ
	 	 ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
		 ๘.	นายไพศักด์ิ		ประชายูร	 กรรมการ
	 	 ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
		 ๙.	 นายเทพไท		สุขเรือน	 กรรมการ
	 	 ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๑๐.	 นายปราโมทย์		หอมลักษณะ	 กรรมการ
	 	 พนักงานขับรถยนต์
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

	 ๑๑.	 นายธัญธนา		ประภาวงศ์	 กรรมการ
	 	 ปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

/๑๒.	นายอาสาฬห์...
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-๔-

	 ๑๒.	นายอาสาฬห์		พรหมรักษ์			 กรรมการ
	 	 นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ	 และเลขานุการ	
  สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๑๓.	นายอุดม		บุตตะ	 กรรมการ
	 	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ	 และผู้ช่วยเลขานกุาร
  สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๑๔.	นางสาวพรนิภา		จงเจริญ		 กรรมการ
	 	 พนักงานพิมพ์	ส.๔	 และผู้ชว่ยเลขานุการ
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
	 ใหค้ณะกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้มหีน้าทีใ่นการวางแผนการดำาเนินงาน
ติอต่อประสานสถานท่ีจัดประชุม	 ท่ีพัก	 อาหาร	 เชิญบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุม	และดำาเนนิการจดัประชุมใหเ้ป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยและบรรลวัุตถปุระสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือ
	 ๑.	 นายทองพูล		จันทบรูณ์	 ประธานกรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมและ
	 	 พัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
		 ๒.	นางสร้อยทอง		บุตตะ	 รองประธาน
	 	 นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ	 กรรมการ
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

/๓.	นางสาวอนุกูล...
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-๕-

		 ๓.	นางสาวอนุกูล		มโนชัย	 กรรมการ
  ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
	 	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 ๔.	ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 กรรมการ
		 ๕.	นายสันติภัทร		โคจีจุล	 กรรมการ
	 	 รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
		 ๖.	 นายเศรษฐา		เสนะวงศ์	 กรรมการ
	 	 รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
		 ๗.	นายสิทธิชัย		เวศสุวรรณ	 กรรมการ
	 	 รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่
	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	๖
	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	๖
	 ๘.	นายเจน		แผลงเดชา	 กรรมการ
  นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ	รักษาการในตำาแหน่ง
	 	 นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
	 	 สำานักงานศึกษาธิการภาค	๖
	 ๙.	 นายวิภูธนินท์		ผุยพรหม	 	 	 	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

/๑๐.	นางปรีญา...
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-๖-

	 ๑๐.	 นางปรีญา		อ่อนสูง	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
		 ๑๑.	 นางสุรินทร์		รุดเครือ	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
	 ๑๒.	นางอำาไพ		จันทร์หล้าฟ้า	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
	 ๑๓.	นางปาลิกา		นิธิประเสริฐกุล	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
	 ๑๔.	นางกุลธิดา		ซ้วนลิ่ม	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
	 ๑๕.	นางสุนีย์		แก้วอุไร	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา
	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	๑๘
	 ๑๖.	 นางสาวนิตยา		รักใคร่	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

/๑๗.	นางอุไรวรรณ...
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-๗-

		 ๑๗.	นางอุไรวรรณ		วิชัยกุล	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
	 ๑๘.	นางณพรชยาศิลป์		เจริญผล	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
	 ๑๙.	 นายชัยวัฒน์		คลังทรัพย์	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
		 ๒๐.	นางขวัญเรือน		ลพมรกต	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
	 ๒๑.	นางพยอม		ใจสะอาด	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
	 ๒๒.	นางสาวภาวิดา		อ่อนนาน	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
	 ๒๓.	นายบุญมี		ปิ่นคำา	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดอำานาจเจริญ

/๒๔.	นายปราโมทย์...
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-๘-

	 ๒๔.	นายปราโมทย์		ถึงสุข	 กรรมการ																																									
										 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
									 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
	 ๒๕.	นางสาวศรัณย์รัช		เดชอุ่ม	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
	 ๒๖.	นายอดุลย์		หลีมานัน		 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ		ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
	 ๒๗.	นายบุญส่ง		ขันทอง	 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
	 	 หนองคาย	เขต	๑
	 ๒๘.	นางสาวสายสุนีย์		ศรีสุวรรณ		 กรรมการ
	 	 ผู้อำานวยการโรงเรียนสี่แยกบางเตย
	 	 โรงเรียนสี่แยกบางเตย
	 ๒๙.	นายสุรพล		พิมพ์สอน		 กรรมการ
	 	 รองผู้อำานวยการโรงเรียนวัชรวิทยา
	 	 โรงเรียนวัชรวิทยา
	 ๓๐.	นายสุวรรณ		ปลายแก่น		 กรรมการ
	 	 หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ	ยุวกาชาด
	 	 และกิจกรรมเยาวชน	“ผิน	แจ่มวิชาสอน”
	 	 สำานักการลูกเสือ		ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

/๓๑.	นายจรูญ...
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-๙-

	 ๓๑.	นายจรูญ		จันทะคาม	 กรรมการ
	 	 หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ	ยุวกาชาด
	 	 และกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
	 ๓๒.	นายประเทือง		สว่าง		 กรรมการ
	 	 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา	คศ.๓
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
	 ๓๓.	นายยินดี		ปั้นแววงาม		 กรรมการ
	 	 ข้าราชการบำานาญ
	 ๓๔.	นายกิตติศักด์ิ		บุญไทย	 กรรมการ
	 	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการ
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
	 ๓๕.	นางสาวแก้วกันยา		อิ่มวัฒน์	 กรรมการ
	 	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการ
	 	 สำานักงานศึกษาการจังหวัดปทุมธานี
	 ๓๖.	นายอดุลย์		สมบูรณ์	 กรรมการ
	 	 นักจัดการงานเทศกิจชำานาญการ
	 	 สำานักเทศบาลนครอุดรธานี
	 ๓๗.	นางสาวอรพิน		หมูจีนะ		 กรรมการ
	 	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการ
	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
	 ๓๘.	นายชัยนะ		หมายติดกลาง		 กรรมการ
	 	 เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

/๓๙.	นางสุวนิดา...



คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 177

-๑๐-

	 ๓๙.	นางสุวนิดา		พูลแสง	 กรรมการ
	 	 เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๔๐.	นาวสาวกิตติยา		หล่อตจะกูล		 กรรมการ
	 	 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๔๑.	นางสาวธนัชชา		บึงมุม		 กรรมการ
	 	 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
	 	 สำานักงานลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๔๒.	นายธานี		สรลี	 กรรมการ
	 	 ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๔๓.	นายไพศักด์ิ		ประชายูร	 กรรมการ
	 	 ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๔๔.	นายเทพไท		สุขเรือน	 กรรมการ
	 	 ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๔๕.	นายอาสาฬห์		พรหมรักษ์		 กรรมการ
	 	 นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ									 และเลขานุการ	
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

/๔๖.	นายอุดม...



178 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

-๑๑-

	 ๔๖.	นายอุดม		บุตตะ		 กรรมการ
	 	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ	 และผู้ช่วยเลขานุการ
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 ๔๗.	นางสาวพรนิภา		จงเจริญ	 กรรมการ
	 	 พนักงานพิมพ์	ส.๔	 และผู้ช่วยเลขานุการ
	 	 สำานักการลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน	

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและดำาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาคู่มือการปฏบิตังิานของศนูย์เสมารักษ์สำานกังานศกึษาธกิารจงัหวดั		และ
คูมื่อการปฏบิตังิานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิความประพฤตนัิกเรยีนและนักศกึษา		
กระทรวงศึกษาธิการ	ให้สำาเร็จเรียบร้อยถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

	 ทั้งน้ี	ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๒



คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 179

คณะทำางาน

๑.	 นายโอฬาร		เก่งรักษ์สัตว์		 ผู้อำานวยการสำานักการลูกเสือ		 ท่ีปรึกษา
	 	 	 ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
๒.	 นายทองพูล		จันทบูรณ์		 ผู้อำานวยการกลุ่มคุ้มครอง		 ประธานคณะทำางาน
	 	 	 ความประพฤติและสิทธิของ
	 	 	 นักเรียนและนักศึกษา
๓.	 นางสร้อยทอง		บุตตะ	 นักทรัพยากรบุคคล	 คณะทำางาน
	 	 	 ชำานาญการพิเศษ
๔.	 นายอาสาฬห์		พรหมรักษ์	 นักทรัพยากรบุคคล	 คณะทำางาน
	 	 	 ชำานาญการพิเศษ
๕.	 นางสุวนิดา		พูลแสง	 เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน	 คณะทำางาน
๖.	 นางสาวพรนิภา		จงเจริญ	 พนักงานพิมพ์	ส.๔	 คณะทำางาน
๗.	 นายธานี		สรลี	 ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ	 คณะทำางาน
๘.	 นายไพศักดิ์		ประชายูร	 ปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูล	 คณะทำางาน

พิสูจน์อักษร
๑.	 นางสาวนิตยา		รักใคร่	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 	 จังหวัดอุดรธานี
๒.	 นางนันทิยา		ดาราแม	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 	 จังหวัดปัตตานี
๓.	 นางอุไรวรรณ		วิชัยกุล	 ผู้อำานวยการกลุ่มลูกเสือ	ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
	 	 	 จังหวัดพัทลุง
๔.	 นายอาสาฬห์		พรหมรักษ์	 นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ
๕.	 นางสาวพรนิภา		จงเจริญ	 พนักงานพิมพ์	ส.๔	
 




