คู่มอื การปฏิบตั งิ าน
การขออนุญาตนานักเรียนไปเข้าค่ายพัก
แรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี

กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต ๒
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คำนำ
“คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านการขออนุ ญ าตน านั ก เรี ย นไปเข้ า ค่ า ยพั ก แรมและเดิ น ทางไกลของลู ก เสื อ
เนตรนารี” เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพา
นักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด เป็นหลักในการเรียบเรียงครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสาหรับสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสื อเนตรนารี และยุวกาชาด นาไปใช้
ในการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
นายจีรายุ ไชยเชียงของ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
มิถุนายน ๒๕๖๑
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คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรขออนุญำตนำนักเรียนไปเข้ำค่ำยพักแรมและเดินทำงไกลของลูกเสือ เนตรนำรี
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
สื บ เนื่ อ งจากพระราชด ารั ส ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ ที่ ท รงมี ค วามห่ ว งใยในเรื่ อ งของ
การจัดทัศนศึกษาที่ปลอดภัย สนุกและได้รับความรู้ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบันนี้ การจัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาของนักเรียน
นักศึกษา และการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของสถานศึกษาและหน่วยงานยังมี
ปัญหาด้านความปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตอยู่เนืองๆ จึงได้ออกมาตรการ
ในการพานักเรี ยนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสื อ เนตรนารี
และยุวกาชาด สอดรับกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
จึงนาระเบียบและมาตรการดังกล่าวมาจัดทาเป็น คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตนานักเรียนไปเข้าค่าย
พักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานได้นาไปใช้เป็นระเบียบปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การขออนุ ญาตน านักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารีถูกต้อง
และตระหนักถึงความปลอดภัยและป้องกันอันตรายอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
การขออนุญาตนานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารีของสถานศึ กษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
คำจำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู้
การขออนุญาตนานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี หมายถึง ให้ผู้
กากับกลุ่มหรือผู้กากับลูกเสือ นาลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่ง
ให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
๒. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
๓. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
ขั้นตอนกำรจัดทำ/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
๑. กำรเขียนโครงกำร
สถานศึกษาต้องจัดทาโครงการ แผนงาน กิจกรรมประจาวัน การมอบหมายหน้าที่ พร้อมทั้งแนบ
รายชื่อครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางไปนอกสถานศึกษา และต้องจัดทาแผนที่สังเขปแสดงเส้นทาง
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การเดิน ทาง และแผนผั งแสดงที่ตั้งของสถานที่ไปทัศนศึกษา หรือสถานที่พักแรมคืน เพื่อการตรวจสอบ
และติดตามผลการดาเนินงานทุกระยะ
รายละเอียดที่ควรกาหนดในโครงการ
๑.๑ ชื่อโครงการ
๑.๒ หลักการและเหตุผล
๑.๓ วัตถุประสงค์
๑.๔ เป้าหมาย
๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑.๖ ระยะเวลา และสถานที่ดาเนินการ ต้องปลอดภัยและถูกต้องตามสุขลักษณะ)
๑.๗ แผนการดาเนินงาน
๑.๘ กิจกรรม
๑.๙ งบประมาณ
๑.๑๐ ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๑๑ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๑๒ ลักษณะโครงการ (โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง)
๒. กำรขออนุญำตต้นสังกัด
สถานศึ ก ษาควรยื่ น เรื่ อ งการขออนุ ญาตการไปนอกสถานศึ ก ษาจากต้ น สั ง กั ด ตามล าดั บ ก่ อ น
การเดิน ทาง ๑๕ วัน หรื อหากมีเหตุสุ ดวิสั ยที่จะต้องยื่นเรื่องโดยกระชั้นชิด ให้ ชี้แจงเหตุผ ลความจาเป็น
เป็นรายๆ ไป
เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาต กาหนดให้มี
๒.๑ หนังสือนาของโรงเรียน
๒.๒ โครงการ รายชื่อครุผู้ควบคุมและนักเรียน
๒.๓ ตารางกิจกรรมประจาวัน
๒.๔ ใบตอบรับของผู้ปกครอง
๒.๕ แผนที่การเดินทาง แผนที่สังเขป และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป
๓. กำรขออนุญำตผู้ปกครอง
สถานศึกษาต้ องมีห นั งสื อขออนุญาตผู้ ปกครอง พร้อ มแนบใบตอบรับ โดยระบุ ชื่อ -สกุล ที่อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งของผู้ปกครองและของครูผู้ควบคุม ทั้งนี้โดยความสมัครใจ
๔. กำรกำหนดผู้รับผิดชอบ
สถานศึก ษาหรื อผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ จะต้อ งจั ดท าภารกิจ การดาเนิ นงาน และกาหนดให้ มี
ผู้รับผิดชอบงานเป็นส่วนๆ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้การติดต่อประสานงานกระทาได้ทันที กรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน
๕. กำรใช้รถนำขบวน
๕.๑ การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา โดยใช้รถโดยสารไม่ต่ากว่า ๔๐ ที่นั่ง
จานวน ๓ คันขึ้นไป ต้องจัดให้มีรถนาขบวน
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๕.๒ จัดให้มีป้ายข้อความที่ระบุโรงการ กิจกรรม และสถานศึกษา แสดงให้เห็นเด่นชัดติดที่
ด้านข้างรถ และมีหมายเลขกากับติดที่ด้านหน้า และด้านหลังรถในตาแหน่งที่ชัดเจน
๕.๓ พนักงานขับรถให้ขับรถตามลาดับหมายเลขตามเส้นทางที่กาหนดในแผนการเดินทาง
ทั้งนี้ การใช้ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
๖. กำรทำประกันภัย
ให้สถานศึกษาจัดทาประกันอุบัติภัยในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา
๗. กำรเลือกยำนพำหนะและผู้ขับขี่
๗.๑ สถานศึกษาต้องจัดทาสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการพร้อมกับระบุความรับผิดชอบ
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ตามแบบสัญญาเช่ารถยนต์)
๗.๒ ผู้ ป ระกอบการต้อ งจั ดหารถโดยสารที่มี ส ภาพมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้ง านได้อย่า ง
ปลอดภัย
๗.๓ ให้สถานศึกษาจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของสภาพรถ
โดยสารให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
๗.๔ ให้ ผู้ ป ระกอบการจั ดพนักงานขับรถที่มี ใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้ อง มีความรู้ มีความ
ชานาญเส้นทางตามแผนการเดินทาง มีความสุภาพเรียบร้อยและไม่ดื่มสุรา
๗.๕ หากเป็นยานพาหนะอื่น เช่น เรือ รถไฟ เครื่องบินให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๔ โดยอนุโลม
๘. กำรจัดทำแผนกำรเดินทำง
๘.๑ สถานศึกษาต้องดาเนินการสารวจเส้นทางก่อนการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา
๘.๒ สถานศึกษาต้องจัดทาแผนที่สังเขป แสดงเส้นทางการเดินทางไว้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุ
ผู้รับผิดชอบ
๘.๓ ให้แผนการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการ
๘.๔ สถานศึกษาต้องจัดทาแผนสารองกรณีมีเหตุฉุกเฉินและจาเป็น
๙. กำรปฏิบัติระหว่ำงกำรเดินทำง
๙.๑ สถานศึกษาต้องจัดให้มีผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๙.๒ สถานศึกษาต้องจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจารถ หรือยานพาหนะ และดูแล
นักเรียนที่มีโรคประจาตัวเป็นพิเศษ
๙.๓ ผู้ควบคุมและผู้ช่วยควบคุมให้มีเครื่องมือสื่อสารและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานทุกระยะ
๙.๔ ห้ามมิให้มีการเสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมา และเล่นการพนันทุกชนิด
๑๐. กำรพักแรมคืน
๑๐.๑ เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรม ต้องจัดให้มี การปฐมนิเทศ เพื่อแจ้งกฎระเบียบ
ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณที่จัดกิจกรรมและที่พักแรมคืน
๑๐.๔ ในกรณีที่มีการพักค้างคืน ต้องจัดที่พักแยกชาย/หญิง
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๑๐.๕ ต้องจัดให้มีครู อาจารย์ทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม
๑๐.๖ ไม่อนุญาตให้นาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พกพาอาวุธ สิ่งเสพติด อุปกรณ์เล่นการพนัน
เข้าไปในสถานที่จัดกิจกรรมหรือสถานที่พักแรมคืน
๑๐.๗ ไม่ อนุ ญาตให้ น าของมีค่าจาพวกเครื่อ งประดับ เช่น สร้อย แหวน ต่างหู ติดตัว ไป
เว้นแต่ได้รับอนุญาต (ของมีค่าควรนาฝากครูเวรไว้)
๑๐.๘ จัดให้มีครูพยาบาลหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านการรักษาพยาบาลดูแลนักรเยน นักศึกษา
ระหว่างกระทากิจกรรม รวมทั้งจัดรถรับ – ส่งกรณีมีเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา
๑๐.๙ การจัดกิจกรรมต้องจัดให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน วัย เพศ และความสามารถ
ของนักเรียนนักศึกษา หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายโลกโผนเกินไป และต้องจัดให้มีการทดสอบปฏิบัติ
ก่อนฝึกปฏิบัติจริงทุกครั้ง โดยครู อาจารย์ที่รับผิดชอบ
๑๐.๑๐ ในกรณีที่เกิดการพลัดหลงหรือออกนอกสถานที่หรือค่ายพักแรมโดยไม่ทราบสาเหตุ
ให้แจ้งและประสานงานกับผู้ดูแลสถานที่ บุคคลในท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนค้นหา ติดตาม
พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
๑๑. กำรรำยงำนผล
๑๑.๑ กรณีฉุกเฉิน ให้รายงานด้วยวาจา และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้ว ให้รายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
๑๑.๒ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ควบคุม จัดทารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการ
๑๒. ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะทั่วไป
๑๒.๑ ต้องคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมคืนเป็นอันดับแรก
๑๒.๒ ต้ อ งศึ ก ษาสภาพภู มิ อ ากาศ ภู มิ ป ระเทศ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ของสถานที่ เ ดิ น ทาง
ไปทัศนศึกษา
๑๒.๓ ต้องคานึงถึงความเหมาะสมของอัตราส่วนในการจัดครูต่อนักเรียน นักศึกษา ๑ : ๒๕
ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
๑๒.๔ สร้างความตระหนักให้ครูผู้ควบคุมมีความรับผิดชอบอย่างสูง
๑๒.๕ การประกันภัย ให้ดูความเชื่อมั่นของบริษัทประกันอย่างละเอียด รอบคอบ (ดูประวัติ
การจ่ายจริงที่เคยผ่านมาด้วย)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาดาเนินการเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา ดังต่อไปนี้
๑. กรณี พาครู แ ละนั ก เรี ย นเดิน ทางไปทั ศ นศึ ก ษา ขอให้ ด าเนิ นการตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานั กเรี ยนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้า
ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และคู่มือแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องการพานักเรียนไปนอกสถานที่ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
๑.๑ ในสัญญาจ้างควรกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพรถและพนักงานขับรถให้ชัดเจน
๑.๒ ขอความร่วมมือโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้เคียงในการตรวจความพร้อม
ของพนักงานขับรถก่อนการออกเดินทาง
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๒. การป้องกันกรณีเด็กเสียชีวิตจากการถูกลืมในรถ ควรดาเนินการเฝ้าระวังดังนี้
๒.๑ ให้สถานศึกษาจัดทาแผนป้องกันและเผชิญเหตุกรณีดังกล่าว โดยให้ มี
การตรวจสอบ เฝ้าระวัง และมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสถานศึกษาที่เด็กปฐมวัยในความรับผิดชอบ
๒.๒ ให้ผู้บริหารสถานศึกษากากับ และติดตามให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนอย่าง
เคร่งครัด และสม่าเสมอ
๒.๓ ให้สถานศึกษาที่มีเด็กปฐมวัยดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กทราบ
วิธีการขอความช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การกดแตรสัญญาณในรถ วิธีการเปิดประตูหรือเปิดกระจก (ตำม
หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว ๖๕ ลงวันที่ ๒๐
พฤษภำคม ๒๕๕๖)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาชับให้
สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไป
นอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไป
นอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และคู่มือแนวทางปฏิบัติ
และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องการพานักเรียนไปนอก
สถานที่ โดยมีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
๑. สัญญาจ้างให้กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพรถและพนักงานขับรถให้ชัดเจน
๒. ขอความร่วมมือโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้เคียงในการตรวจความพร้อมและสภาพ
ร่างกายของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง
๓. ขอความร่วมมือสานักงานขนส่งจังหวัดหรือสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนในการ
ตรวจสอบสภาพรถคันที่จะใช้เดินทาง
๔. พิจาณากาหนดการเดินทางให้รัดกุม รอบคอบ ไม่ควรเริ่มเดินทางในช่วงเวลากลางคืน
เพื่อให้ถึง ที่ทัศนศึกษาในช่วงเช้า
๕. เลือกเส้นทางที่มีความปลอดภัย และตรวจสอบสภาพเส้นทางเพื่อให้ทราบจุดที่ต้อง
ระมัดระวัง โดยประสานให้พนักงานขับรถทราบล่วงหน้าอีกทางหนึ่ง (ตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๔๖ ลงวันที่ ๔ มีนำคม ๒๕๕๗)
๑๒.๖ รถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง
๑๒.๖.๑ ถ้าจานวนนักเรียน นักศึกษามีจานวนมาก ให้ใช้รถบัสคันใหญ่
๑๒.๖.๒ ถ้านักเรียน นักศึกษามีจานวนน้อย ให้ใช้รถตู้
๑๒.๖.๓ ต้องถ่ายบัตรประชาชน/ใบขับขี่ ของพนักงานขับรถไว้เป็นหลักฐาน
๑๒.๖.๔ ต้องพิจารณาพนักงานขับรถจากประสบการณ์และความชานาญในเส้นทาง
การขับรถ
๑๒.๖.๕ มีการตรวจสอบสภาพรถ มาตรฐานรถ และราคาในการเดินทาง
๑๒.๖.๖ ต้องมีสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง และกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจน
๑๒.๗ ควรขอความร่ ว มมื อ /ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
๑๒.๘ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนหรือเทศกาลสาคัญเพราะอาจจะทาให้ประสบ
อุบัติเหตุได้ง่ายและการจราจรติดขัด
๑๒.๙ ควรกาหนดแผนการจัดทัศนศึกษาประจาปี/ภาคการศึกษา
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๑๒.๑๐ ควรจัดทัศนศึกษา/เข้าค่ายพักแรมแบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระต่างๆ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจำกกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ มำตรกำรเพิ่มเติม ดังนี้
๑. กำรเลือกยำนพำหนะและผู้ขับขี่(มำตรกำรที่ ๘)
๑.๑ สถานศึกษาต้องจัดทาสัญญาเช่ารถกับผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่ง
ทางบกและใช้รถที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ แบบสัญญาเช่ารถยนต์ต้องกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพรถและพนักงาน
ขบรถ พร้อมกับระบุความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ชัดเจน
๑.๒ ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดหารถโดยสารที่ทีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย โดยมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด เช่น มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
มีประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ครบถ้วนสมบูรณ์ และผ่านการตรวจสภาพรถจากกรมการขนส่ง
ทางบก
๑.๓ ให้สถานศึกษาจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของสภาพรถโดยสารให้
พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยขอความร่วมมือสานักงานขนส่งจังหวัดหรือสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน
ในการตรวจสอบสภาพรถคันที่จะเดินทาง
๑.๔ ให้สถานศึกษาตรวจสอบพนักงานขับรถที่ผู้ประกอบการขนส่งจัดหามาให้ว่ามีใบอนุญาตขับขี่รถ
ที่ถูกต้องตรงตามประเภทของรถโดยสาร ใบอนุญาตไม่สิ้นอายุ มีความรู้ มีความชานาญเส้นทางตามแผน
การเดินทาง มีความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดื่มสุรา ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบประวัติพนักงานขับรถ จากกรม
การขนส่งทางบก หรือสานักงานขนส่งจังหวัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้เคียง
ในการตรวจสอบความพร้อมและสภาพร่างกายของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง
๑.๕ กรณีที่เป็นการเดินทางในเส้นทางที่ผ่านภูเขาลาดชันและคดเคี้ยว ให้ใช้รถโดยสารชั้นเดียว
ในการเดินทาง
๒. กำรจัดทำแผนกำรเดินทำง(มำตรกำรที่ ๙)
๒.๑ สถานศึกษาต้องดาเนินการสารวจเส้นทางก่อนการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
โดยเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด
๒.๒ สถานศึกษาต้องจัดทาแผนที่สังเขป แสดงเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจนพร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ
พร้อมทั้งจัดส่งแผนการเดินทางหรือแผนที่เส้นทาง รวมทั้งจุดที่ต้องระมัดระวังในเส้นทางให้กับผู้ประกอบการ
ขนส่งและพนักงานขับรถศึกษาก่อนการเดินทาง
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๑. ศึกษากฎ ระเบียบ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการนา
นักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ
เนตรนารี ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
๒. ส่งเอกสารประกอบการขออนุญาตนานักเรียนไปข้า
ค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี มาที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต ๒

ระยะเวลา
ตลอดเวลา

ผู้รับผิดชอบ
ครู

ก่อนการเดินทาง
๑๕ วัน

ครู
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๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารในการขออนุญาต
๓. เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้
มีอานาจเพื่อพิจารณาอนุญาตการขออนุญาตนานักเรียน
ไปเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี
๔. แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบ
๕. สรุปและรายงานผลการขออนุญาตนานักเรียนไปเข้า
ค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี

ก่อนการเดินทาง
๑๕ วัน
๑ วัน

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ก่อนการเดินทาง
๑๕ วัน
หลังเสร็จสิ้น
โครงการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

Flow Chart
ศึกษากฎ ระเบียบ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
นานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ของลูกเสือ เนตรนารี ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

ส่งเอกสารประกอบการขออนุญาตนา
นักเรียนไปข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ของลูกเสือ เนตรนารี มาที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารในการขออนุญาต

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ

ครู
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เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือผู้มีอานาจเพื่อพิจารณา
อนุญาตการขออนุญาตนานักเรียนไปเข้า
ค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ
เนตรนารี

แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบ

สรุปและรายงานผลการขออนุญาตนา
นักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ของลูกเสือ เนตรนารี
แบบฟอร์มที่ใช้
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
- แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
แบบรายงานเหตุการณ์พานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำน
๑. ช่วยลดการตอบคาถาม ลดขั้นตอนความยุ่งยาก และทาให้งานปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วขึ้น
๒. ช่วยลดเวลาในการสอนงาน ในสานักงานหรือหน่วยงานมักจะมีข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ที่มักจะย้ ายเข้าหรื อย้ ายออกอยู่ เสมอ ซึ่ งจะต้องมีการสอนงานใหม่เกิดขึ้น เพื่อให้ ส อดคล้ องกับมาตรฐาน
ของ สานักงาน ดังนั้นคู่มือการปฏิบัติงานจะช่วยประหยัดเวลาในการสอนงานได้มาก
๓. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทางานว่ามีคู่มือดังกล่าวจะสามารถดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน
๔. สามารถใช้คู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบและปรับให้การทางาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีรูปแบบ แนวทางดาเนินงานและมาตรฐาน
เดียวกัน
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๕. ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทางาน
๖. ทาให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ เมื่อมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชม ดูงาน หรือมีผู้มาตรวจ
ประเมิน การมีคู่มือการปฏิบัติงานจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถ
อธิบายกระบวนงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๗. ช่วยในการปรับปรุงงานและจัดรูปแบบกระบวนงานใหม่ การลดขั้นตอนและระยะเวลาอาจเป็นสิ่ง
ที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การมีคู่มือจะช่วยเป็นฐานทาให้สามารถปรับปรุงงานหรือออกแบบระบบงานใหม่
ได้ง่ายขึ้น

10
เอกสำรอ้ำงอิง
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร. เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๑
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร. ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘.
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
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ภำคผนวก
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แบบขออนุญำตผู้บังคับบัญชำพำนักเรียน/นักศึกษำ ไปนอกสถำนศึกษำ
สถานศึกษา............................................
(วัน เดือน ปี).......................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน ..................................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ...........................................
ข้าพเจ้ าขออนุญาตนานักเรียน/นักศึกษา มีจานวน....................................คน และครู /
อาจารย์ควบคุม......................คน โดยมี................................................................................เป็นผูค้ วบคุมไปเพือ่
............................................................................................ณ ..........................................................................
จังหวัด..................................................เริ่มออกเดินทางวันที่..............เดือน.........................................................
พ.ศ. ..............................เวลา..........................น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน.......................................................
โดยพาหนะ.........................................จะพักค้างที่........................................................................และกลับถึง
สถานศึกษา วันที่................เดือน....................................... พ.ศ. ...........................ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จานวน
.....................................................บาท การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพา
นักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(................................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
หน่วยงาน/โรงเรียน..............................................
โทรศัพท์/โทรสาร.................................................
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แบบขออนุญำตผู้ปกครองพำนักเรียน/นักศึกษำ ไปนอกสถำนศึกษำ
สถานศึกษา............................................
(วัน เดือน ปี).......................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน ..................................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ...........................................
ข้าพเจ้ าขออนุญาตนานักเรียน/นักศึกษา มีจานวน....................................คน และครู /
อาจารย์ควบคุม......................คน โดยมี................................................................................เป็นผูค้ วบคุมไปเพือ่
............................................................................................ณ ..........................................................................
จังหวัด..................................................เริ่มออกเดินทางวันที่..............เดือน.........................................................
พ.ศ. ..............................เวลา..........................น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน.......................................................
โดยพาหนะ.........................................จะพักค้างที่........................................................................และกลับถึง
สถานศึกษา วันที่................เดือน....................................... พ.ศ. ...........................ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จานวน
.....................................................บาท
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนา (ชื่อนักเรียน/นักศึกษา)...............................................................
ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ
(................................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
หน่วยงาน...............................................
โทรศัพท์/โทรสาร..............................................
ครูผู้ควบคุม.......................................................โทรศัพท์...............................................และหรือสถานที่พักแรม
.....................................................................................โทร............................................................
โปรดกรอกแบบข้างล่างนี้แล้วส่งกลับคืนสถานศึกษา
ข้าพเจ้า.........................................................ผู้ปกครองของ......................................................
อนุญาต
ไม่อนุญาต ให้...............................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครัง้ นี้
(โรคประจาตัวของนักเรียน/นักศึกษา..........................................ยาที่นักเรียน/นักศึกษาแพ้...............................)
ลงชื่อ....................................................ผูป้ กครอง
โทรศัพท์/โทรสาร................................................
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แบบรำยงำนเหตุกำรณ์กำรพำนักเรียน/นักศึกษำ ไปนอกสถำนศึกษำ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. วัน เดือน ปีที่จัดกิจกรรม
..............................................................................................................................................................................
๓. สถานที่จัดกิจกรรม
..............................................................................................................................................................................
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
..............................................................................................................................................................................
๕. ครูผู้ควบคุม ๑)............................................................................................................................ ....................
๒).................................................................................................................................................
๓)............................................................................................................................ .....................

๖. วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุการณ์........................................................................เวลา....................................น.
๗. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๘. การแก้ปัญหา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๙. ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ..............................................ผู้รายงาน
(..................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่...........เดือน......................... พ.ศ. ...............

