มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
**********************************
๑. นโยบาย
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทบทวนบทบำท
หน้ำที่และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกรณีกระทำผิด เพื่อออกมำตรกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. ให้ครอบคลุม กฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทุก
สถำนกำรณ์ โดยให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนร่วมกันออกควำมคิดเห็น แล้วออกเป็นประกำศแจ้งให้ทรำบโดยทั่ว
กัน และให้รวบรวมมำตรกำรป้องกันภัย และเอกสำรที่เกี่ยวข้องของสถำนศึกษำจัดส่งให้กับ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ ในกำรจัดทำมำตรกำรกลำงในกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ สถำนศึกษำประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และแจ้งที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) เพื่อจัดทำลิ้งค์เชื่อมต่อเว็บไซต์ของส่วนกลำง ภำยใน
วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)
สั งกัดส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อช่ว ยเหลื อข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุควำมรุนแรงอันนำไปสู่กำรฟ้องร้องต่ำงๆ เนื่องจำกสภำพปัญ หำใน
ปัจจุบันได้เกิดเหตุกำรณ์ ที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ถูกกล่ำวหำและหรือได้กระทำควำมรุนแรง
ต่อนักเรียนในสถำนศึกษำ และมีกำรเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์สำธำรณะอย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุไม่
พึงประสงค์ทุกครั้ง ให้ สพฐ. ตรวจสอบเบื้องต้นว่ำมีมำตรกำรป้องกันภัยหรือไม่ และได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
ภัยหรือไม่ ถ้ำไม่ดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันภัย ถื อเป็นกำรบกพร่องต่อหน้ำที่รำชกำรแล้วแต่กรณี รวมถึงให้
ตรวจสอบมำตรกำรป้องกันภัยที่กำหนดไว้ว่ำครอบคลุมเหตุที่เกิดหรือไม่ หำกยังไม่ครอบคลุมเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นให้
มีกำรปรับปรุงมำตรกำรป้องกันภัยเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุกำรณ์
๒. เป้าหมาย
๑) เพื่อให้มมี ำตรกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒) เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับกำรปกป้อง คุ้มครอง
ควำมปลอดภัย ในด้ำนร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ และด้ำนสังคม
๓) เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรป้องกันภัยต่ำง ๆ อันอำจเกิดขึ้น
๓. สาเหตุการเกิดภัย และมาตรการป้องกันภัย
ผลจำกกำรร่วมออกควำมคิดเห็นของผู้บริหำร บุคลำกร เกี่ยวกับภัยที่มีสำเหตุเกิดจำกองค์ประกอบต่ำง ๆ
และต้องมีกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันภัย สรุปได้ ดังต่อไปนี้
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๑. ครูกับนักเรียน
๑.๑ กำรล่วงละเมิดทำง ๑. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน กรณีครูกระทำกำร
เพศนักเรียน
ล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียนถือเป็นควำมผิดทำงวินัยและทำงอำญำ
๒. สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฝ้ำระวังป้องปรำมมิให้เกิดพฤติกำรณ์
ที่ไม่พึงประสงค์
๓. เมื่อเกิดกรณีครูล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียน สถำนศึกษำต้องดำเนินกำร
ตำมอำนำจหน้ำที่ และให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน
๔. รำยงำนหน่วยงำนบังคับบัญชำตำมลำดับชั้น เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ
และประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักสังคมสงเครำะห์ นักจิตวิทยำ
โรงพยำบำล บ้ำนพักเด็กและครอบครัว สถำนีตำรวจ เพื่อดำเนินกำร
ให้ควำมช่วยเหลือต่อไป
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ พฤติกรรมไม่พึง
๑. สถำนศึ ก ษำทุ ก แห่ ง ต้ อ งก ำหนดระเบี ย บว่ ำ ด้ ว ยควำมประพฤติ ข อง
ประสงค์ของนักเรียน
นั กเรี ยนร่ว มกับข้ ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ นั กเรีย นและ
-ไม่ตั้งใจเรียน
ผู้ ป กครองโดยไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎกระทรวง หรื อ ระเบี ย บกฎหมำยที่
-หนีเรียน
เกี่ยวข้อง
-ไม่ไปโรงเรียน
๒. สถำนศึ ก ษำต้ อ งด ำเนิ น กำร ได้ แ ก่ สร้ ำ งแรงจู ง ใจในกำรเรี ย น จั ด
-คุยในห้องเรียน
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ หมำะสม รั บ เด็ ก จำกผู้ ป กครองตอนเช้ ำ ชี้ แ จงกติ ก ำให้
-พูดคำหยำบ
นักเรียนทรำบ ชื่นชมให้รำงวัลนักเรียนที่ทำตำมกฎไม่กระทำผิด เป็นต้น
-ก้ำวร้ำวเกเร
๓. มอบหมำยให้ครูกำกับ ควบคุม ดูแลให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตน
-โกหก
ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนตำมที่กำหนด
-เอำของเล่นผิดกฎ
มำโรงเรียน
-ขโมย
-ล้อเลียน/แกล้งเพื่อน
-แต่งกำยผิดระเบียบ
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๑.๓ กำรลงโทษนักเรียน ๑. สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อทำควำมเข้ำใจ หำรือหรือทำข้อตกลงร่วมกันใน
เรื่องกำรลงโทษนักเรียนที่สำมำรถทำได้ แต่จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง คือ ห้ำมลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงเกินกว่ำเหตุ หรือด้วยควำม
โกรธหรือพยำบำท แต่ต้องคำนึงถึงอำยุและพฤติกำรณ์กำรกระทำผิด
๒. สถำนศึกษำทำหนังสือแจ้งควำมประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ
พร้อมกับหำแนวทำงแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
๓. กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลงโทษนักเรียนที่มีควำม
ประพฤติผิดกฎ โดยลงโทษไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ
ด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ สถำนศึกษำต้อง
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และแจ้งให้ผู้ปกครองและรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบ
๑.๔ กำรอุทิศเวลำของ ๑. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทรำบว่ำ ครูต้อง
ตนให้แก่นักเรียน
อุทิศเวลำของตนให้แก่นักเรียน หำกมีพฤติกำรณ์ที่ไม่ชอบโดยใช้เวลำ
รำชกำรไปทำธุระส่วนตัวหรือไปหำผลประโยชน์อย่ำงอื่น ถือว่ำเป็นควำมผิด
ทำงวินัย
๒. สถำนศึกษำต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติหน้ำที่จัดกำรเรียนกำร
สอนและอุทิศเวลำของตนให้แก่นักเรียน
๑.๕ ต้องประพฤติเป็น ๑. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทรำบว่ำ ครูต้อง
แบบอย่ำงที่ดีแก่
ประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยำมหรือข่มเหง
นักเรียน ไม่ดูหมิ่น
นักเรียน และต้องกำรรักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้ำที่
เหยียดหยำมหรือข่มเหง รำชกำรของตนอยู่เสมอ ไม่ประพฤติชั่ว หำกมีพฤติกำรณ์ไม่เป็นไปตำม
นักเรียน และกำรรักษำ ข้อกำหนดนี้ ถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัย และถูกลงโทษทำงวินัย
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ ๒. สถำนศึกษำต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำที่
ของตำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยำมหรือข่มเหง
รำชกำร
นักเรียน และกำรรักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
ของตนอยู่เสมอ โดยไม่กระทำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว
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๑. สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง
๒. ครูกับบุคคลภายนอก อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้
๒.๑ กำรลงโทษนักเรียน ผู้ปกครองทรำบ รวมทั้งหำแนวทำงในกำรแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียน
๒. เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลงโทษนักเรียนที่มีควำม
ประพฤติผิดกฎ ระเบียบ ไม่เป็นไปตำมกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ สถำนศึกษำต้องแจ้งให้
ผู้ปกครองนักเรียนทรำบพร้อมกับระบุเหตุและกำรลงโทษ
๓. สถำนศึกษำร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้ำง
พฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปด้วยดี
๒.๒ ต้องประพฤติเป็น
แบบอย่ำงที่ดีแก่ชุมชน
สังคม สุภำพเรียบร้อย ไม่
ดูหมิ่นเหยียดหยำมหรือ
ข่มเหงประชำชน ให้กำร
ต้อนรับ ให้ควำมสะดวก
ให้ควำมเป็นธรรมแก่
ประชำชนผู้มำติดต่อ
รำชกำร และกำรรักษำ
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์
ของตำแหน่งหน้ำที่
รำชกำร

๑. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทรำบว่ำ ครูต้อง
ประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภำพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยำมหรือข่มเหงประชำชน ให้กำรต้อนรับ ให้ควำมสะดวก ให้ควำม
เป็นธรรมแก่ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร และต้องรักษำชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนอยู่เสมอ ไม่ประพฤติชั่ว หำกมี
พฤติกำรณ์ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดนี้ ถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัย และถูก
ลงโทษทำงวินัย
๒. สถำนศึกษำต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภำพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยำมหรือข่มเหงประชำชน ให้กำรต้อนรับ ให้ควำมสะดวก ให้ควำม
เป็นธรรมแก่ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร และต้องรักษำชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนอยู่เสมอ โดยไม่กระทำกำรอันได้ชื่อ
ว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว

๒.๓ ต้องไม่กลั่นแกล้ง
กล่ำวหำหรือร้องเรียน
ผู้อื่นโดยปรำศจำกควำม
เป็นจริง

๑. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทรำบว่ำ ครูต้องไม่กลั่นแกล้ง
กล่ำวหำหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปรำศจำกควำมเป็นจริง หำกมีพฤติกำรณ์ไม่เป็นไปตำม
ข้อกำหนดนี้ ถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัย และถูกลงโทษทำงวินัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ถ้ำ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
๒. สถำนศึกษำต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูไม่กระทำกำรกลั่นแกล้ง กล่ำวหำหรือ
ร้องเรียนผู้อื่นโดยปรำศจำกควำมเป็นจริง ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นไป
ตำมกรอบข้อห้ำมและข้อควรปฏิบตั ิตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร

~๕~
ลาดับที่

๒.

สาเหตุเกิดจาก
ภัยบุคคล
๑. ครู กับ ครู
๓.๑ ต้องมีควำมสุภำพ
เรียบร้อย รักษำควำม
สำมัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลระหว่ำง
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ด้วยกัน
อุบัติภัย
๑ สำเหตุเกิดจำกอำคำร
เรียน อำคำรประกอบ

มาตรการป้องกันภัย
๑. ประชุมครูเพื่อให้ทรำบว่ำ ต้องมีควำมสุภำพเรียบร้อย รักษำควำม
สำมัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร หำกมีผู้ใดฝ่ำฝืนต้องถูกลงโทษทำง
วินัยตำมควรแก่กรณี
๒. สถำนศึกษำต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูไม่กระทำกำรเพื่อให้เกิดควำม
แตกแยกควำมสำมัคคี แต่ต้องมีควำมสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร
๑. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ สำยไฟ โครงสร้ำงและส่วนประกอบอำคำร เดือน
ละ 1 ครั้ง หรือตำมควำมจำเป็น
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรดูแลรักษำอำคำรสถำนที่
๓. ปฐมนิเทศนักเรียนที่มำเข้ำเรียนใหม่ เกี่ยวกับอำคำรสถำนที่
๔. ประชุมชี้แจงให้ควำมรู้ กำรดูแลรักษำเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยของอำคำร
เรียน อำคำรประกอบ
๕. จัดทำป้ำยและแผนผังข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในจุดอันตรำยทุก
ชั้นเรียน และมีแผนผังประกอบ
๖. จัดให้มีแผนซักซ้อมกำรป้องกันและซักซ้อมกำรเคลื่อนย้ำยกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง
๗. และซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัยอยู่
เสมอ
๘. แต่งตั้งเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ

๒. สำเหตุเกิดจำกบริเวณ ๑. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตำมดูแล กำรรักษำ
ควำมปลอดภัยตลอดทั้งวัน
ภำยในสถำนศึกษำ
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยำบำลเบื้องต้น และนำส่งสถำนพยำบำล
๓. กำหนดควบคุมดูแลกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรปีนป่ำยในที่สูง/บ่อ
น้ำ/สระน้ำ อย่ำงเข้มงวด
๔. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษำควำม
สะอำดโดยรอบสถำนศึกษำสม่ำเสมอ
๕. จัดให้มีป้ำยคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุ
๖. ให้ ค วำมรู้ แ ละแนวทำงปฏิ บั ติ แ ก่ นั ก เรี ย นในกรณี ที่ พ บวั ต ถุ สิ่ ง
แปลกปลอมซึ่งอำจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรำย
๗. ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงรอบบริเวณสถำนศึกษำและจุดเสี่ยง
๘. จัดให้มีระบบกำรขออนุญำตออกนอกสถำนศึกษำ
๙. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในกำรจัดเก็บและทำลำย
๑๐. หลีกเลี่ยงกำรจัดซื้อจัดหำอุปกรณ์กีฬำหรือเครื่องเล่นที่อำจก่อให้เกิด
อันตรำย

~๖~
ลาดับที่

สาเหตุเกิดจาก
๓. สำเหตุเกิดจำก
สภำพแวดล้อมภำยนอก
สถำนศึกษำ

๔. สำเหตุเกิดจำก
เครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ต่ำง ๆ เช่น เครื่องทำน้ำ
เย็น โทรทัศน์ พัดลม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

๕. สำเหตุเกิดจำกกำร
เดินทำง ไป – กลับ
ระหว่ำงบ้ำนและ
สถำนศึกษำ

มาตรการป้องกันภัย
๑. สำรวจสภำพปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม มลภำวะในสถำนศึกษำและชุมชน
เพื่อหำแนวทำงแก้ไข
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำร โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในกำรหำแนวทำงป้องกันและแก้ไข
๓. ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น
๔. จัดกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักต่อปัญหำสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียน บุคลำกรในสถำนศึกษำและชุมชน
๑. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม และอุปกรณ์
ต่ำงๆ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ
๒. ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม และอุปกรณ์ ไฟฟ้ำต่ำงๆ ที่
ชำรุด
๓. แนะนำ สำธิต และควบคุมกำรใช้อย่ำงถูกวิธีตำมประเภทของอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม
๔. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้
๖. กำกับ ดูแลนักเรียนในกำรใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม
อุปกรณ์ได้อย่ำงปลอดภัย
๑. สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกำหนดมำตรกำรรับ -ส่ง
นักเรียนตอนเช้ำและเลิกเรียน
๒. กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยำน จักรยำนยนต์ ขับขี่ให้ชิดทำงซ้ำยและ
เป็นแถว
๓. จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมำรับ – ส่ง
๔. แนะนำกำรเดินแถวกลับบ้ำนอย่ำงเป็นระเบียบและให้พี่ดูแลน้อง
๕. ทำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรฝึกปฏิบัติตำมกฎจรำจร
๖. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ – ส่งนักเรียนที่ประตูเข้ำออก

~๗~
ลาดับที่

สาเหตุเกิดจาก
๖. สำเหตุจำกกำรพำ
นักเรียนไปศึกษำนอก
สถำนที่ และกำรนำ
นักเรียนไปร่วมกิจกรรม

๗. สำเหตุจำก
ยำนพำหนะรับ – ส่ง
นักเรียน

มาตรการป้องกันภัย
๑. ศึ ก ษำและปฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรว่ ำ ด้ ว ยกำรพำ
นักเรียนไปทัศนศึกษำนอกสถำนที่โดยเคร่งครัด
๒. เตรียมกำรและวำงแผนกำรดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน
๓. จัดทำประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทำง
๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
๕. จัดให้มีป้ำยชื่อแสดงรำยละเอียดนักเรียน/ป้ำยบอกชื่อขบวนรถ
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
๗. ควบคุมดูแลกำรซื้ออำหำรรับประทำน
๘. หำกมีกำรใช้พำหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสภำพรถยนต์
และตรวจประวัติคนขับเพื่อควำมปลอดภัย
๙. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำย
๑๐. จัดระบบดูแลควำมปลอดภัยนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด
๑๑. ให้ควำมรู้นักเรียนในกำรร่วมกิจกรรมอย่ำงปลอดภัยทุกครั้ง
๑๒. ตรวจดูควำมเหมำะสมและควำมปลอดภัยของสถำนที่ที่ไปทัศนศึกษำ
๑๓. ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยท้องถนน
๑. ศึกษำและปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยยำนพำหนะ
รับ – ส่งนักเรียน
๒. ตรวจสอบยำนพำหนะให้มีควำมเหมำะสมปลอดภัยต่อสภำพกำรใช้งำน
๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน เป็นต้น ประจำ
ยำนพำหนะ
๔. ตรวจสอบประวัติคนขับ ควำมสำมำรถในกำรขับขี่ ใบอนุญำตกำรขับขี่
๕ ตรวจสอบกำรประกันภัยรถยนต์และกำรประกันภัยผู้โดยสำร
๖. กำหนดให้มีผู้ควบคุมเพื่อดูแลควำมปลอดภัยของผู้โดยสำร
๗. กำหนดแนวปฏิบัติในกำรโดยสำรด้วยควำมปลอดภัยแก่นักเรียน เช่น
ห้ำมห้อยโหน ปีนป่ำย ยื่นแขนขำออกนอกตัวรถ หยอกล้อขณะรถยนต์
เคลื่อนที่
๘ ตรวจสอบจำนวนนักเรียนทุกครั้งที่มีกำรขึ้นลงรถยนต์
๙. จัดทำป้ำยชื่อรถรับ – ส่งนักเรียนให้เห็นอย่ำงชัดเจน
๑๐. ให้มีกำรประกันภัยโดยควำมสมัครใจสำหรับนักเรียน

~๘~
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
ที่
๓. สาธารณภัย
๑. อัคคีภัย

๒. วำตภัย

๓. อุทกภัย

๔. ธรณีพิบัติ

มาตรการป้องกันภัย
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่ำงสม่ำเสมอ
๒. ให้ควำมรู้และจัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับกำรดับไฟ หนีไฟ
๓. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่อยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำรอย่ำงเคร่งครัด
๔. วำงแผนรับสถำนกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ
๕. จัดแหล่งข้อมูลที่สำมำรถติดต่อขอควำมช่วยเหลือไว้ล่วงหน้ำ
๖. ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถำนศึกษำ ห้องเรียนและห้องต่ำง ๆ ในอำคำรเรียน
อำคำรประกอบ
๗. แจ้งเจ้ำพนักงำนตรวจสอบสถำนที่เกิดเหตุและตรวจสอบพยำนหลักฐำน
๘. รำยงำนต้นสังกัดทรำบทันที

๑. ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจำกอันตรำย
๒. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่อยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำรอย่ำงเคร่งครัด
๓. ตรวจสอบภำพอำคำรเรียนอำคำรประกอบอย่ำงสม่ำเสมอ
๔. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใกล้อำคำร
๕. ติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศอย่ำงสม่ำเสมอ
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
๗. จัดให้มีเครือข่ำยองค์กรภำครัฐภำคเอกชนเพื่อสำมำรถติดต่อขอควำม
ช่วยเหลือ
๑. ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจำกอันตรำย
๒. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่อยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำรอย่ำงเคร่งครัด
๓. ตรวจสอบภำพอำคำรเรียนอำคำรประกอบอย่ำงสม่ำเสมอ
๔. ติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศอย่ำงสม่ำเสมอ
๕. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
๖. จัดให้มีเครือข่ำยองค์กรภำครัฐภำคเอกชนเพื่อสำมำรถติดต่อขอควำม
ช่วยเหลือ
๑. ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบตั ิตนแก่นกั เรียนให้พ้นจำกอันตรำย
๒. จัดให้มเี จ้ำหน้ำที่อยูเ่ วรรักษำสถำนที่รำชกำรอย่ำงเคร่งครัด
๓. ตรวจสอบภำพอำคำรเรียนอำคำรประกอบอย่ำงสม่ำเสมอ
๔. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใกล้อำคำร
๕. ติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศอย่ำงสม่ำเสมอ
๖. จัดให้มเี วชภัณฑ์ที่จำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
๗. จัดให้มเี ครือข่ำยองค์กรภำครัฐภำคเอกชนเพื่อสำมำรถติดต่อขอควำมช่วยเหลือ

~๙~
ลาดับที่
สาเหตุเกิดจาก
๔. อื่นๆ
๑. กำรล่วงละเมิดทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ
ระหว่ำงนักเรียน

มาตรการป้องกันภัย
๑. แต่ง ตั้ง กรรมกำรเฝ้ ำ ระวัง ป้อ งปรำมนัก เรีย นที่ มีพ ฤติ ก รรมที่ ไม่ พึ ง
ประสงค์และสถำนที่จุดเสี่ยง โดยเฉพำะห้องเรียน ห้องน้ำ
๒. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
๓. จัดบริกำรให้คำปรึกษำแก่นักเรียน
๔. ใช้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
๕. ให้มีผู้รับผิดชอบรำยงำนตำมลำดับขั้นโดยปกปิดเป็นควำมลับ
๖. นำนักเรียนเข้ำสู่กำรช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตำมอย่ำงใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง
๗. ประสำนงำนผู้ปกครองเพื่อให้ควำมช่วยเหลือดูแล
๙. ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
สถำนีตำรวจ เป็นต้น

๒. กำรทำร้ำยตัวเองและ ๑. จั ดให้ มีระบบกำรดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนอย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ โดย
มอบหมำยครู ป ระจ ำชั้ น ครู แ นะแนวสั ง เกตพฤติ ก รรมนั ก เรี ย นเป็ น
กำรฆ่ำตัวตำย
รำยบุคคล
๒. จัดทำระบบเครือข่ำยช่วยเหลือระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนศึกษำ
เพื่ อ กำรสื่ อ สำรและสำนสั ม พั นธ์ ร่ ว มมือ ป้ อ งกั น แก้ไ ขปั ญหำ เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมนักเรียน
๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมเอื้ออำทรและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย
๕. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญ นักจิตวิทยำให้คำปรึกษำอย่ำง
สม่ำเสมอ
๖. ประสำนพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหำ เพื่อแก้ปัญหำเฉพำะ
หน้ำด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ
๓. สำรเสพติด

๑.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพือ่ สร้ำงควำมตระหนัก และให้นักเรียนเห็นคุณค่ำ
แห่งตน
๒. จัดทำระบบเครือข่ำยระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนศึกษำ เพื่อกำรสื่อสำรและ
สำนสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
๓. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตำมควำมสำมำรถที่ถูกต้อง เช่น งำนศิลปะ
ด้ำนดนตรี และกีฬำ เป็นต้น
๔. จัดกลุ่มเฝ้ำระวังโดยอำศัยเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๕. จัดกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
๖. ให้ควำมรู้แก่นักเรียนในกำรเลือกชมสื่อในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม
๗. จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำม เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้
๘. ใช้มำตรกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๙. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
๑๐. คัดกรองและตรวจสุขภำพนักเรียนเป็นประจำ

~ ๑๐ ~
ลาดับที่

สาเหตุเกิดจาก
๔. กำรอุปโภคบริโภค
ของนักเรียนในโรงเรียน

มาตรการป้องกันภัย
๑. จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถำนศึกษำ (อย.น้อย) เพื่อตรวจสอบ
คุณภำพและสำรปนเปื้อนในอำหำร และประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
๒. จัดทำป้ำยนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เครื่อง
อุปโภคบริโภคอย่ำงถูกสุขอนำมัย
๓. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ทำควำมสะอำด รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภำยในโรงอำหำรของโรงเรียน
๔. จัดให้มีระบบกำจัดขยะ กำรบำบัดน้ำเสีย และจัดสร้ำงบ่อดักไขมัน
๕. ในกรณีเกิดอุบัติภัยจำกกำรอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้ดำเนินกำร
ปฐมพยำบำลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยำบำล
๖. ประสำนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทรำบเมื่อเกิดเหตุ
๗. จัดครูอนำมัยอำนวยควำมสะดวกในกำรดูแลรักษำพยำบำลร่วมกับ
ผู้ปกครองเพื่อรับทรำบข้อมูลนักเรียน
๘. รำยงำนเหตุกำรณ์ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมลำดับขั้น

๕. กำรทะเลำะวิวำทของ ๑. ดำเนินกำรตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
นักเรียน
๒. จัดทำระบบเครือข่ำยระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนศึกษำ เพื่อกำร
สื่อสำรและสำนสั มพันธ์ร่ว มมือป้องกันแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักเรียน
๓. จัดให้มีกำรหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้ำระงับเหตุกรณีที่มีเ หตุทะเลำะ
วิวำท โดยประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและเจ้ำหน้ำที่สำรวัตรนักเรียน
๔. ประสำนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบำดเจ็บให้ผู้ปกครอง
นั ก เรี ย นทรำบและจั ด เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ดู แ ล โดยรำยงำนให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ
รับทรำบตำมลำดับ
๕. ประสำนควำมร่ ว มมื อ กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต ำรวจ อปพร. หรื อ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. กำรถูกล่อลวงและ
ลักพำ

๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกำรคิด วิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำเฉพำะ
หน้ำ กำรตัดสินใจ กำรให้คำปรึกษำที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะกำรป้องกัน
ตัวเองให้พ้นจำกกำรถูกล่อลวงและลักพำ
๒. จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ จัดเวรยำม เจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
๓. ประสำนงำนกับชุมชน เครือข่ำยผู้ปกครอง ในกำรสอดส่องนักเรียน
อย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอ
๔. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อป้องกัน
กำรถูกล่อลวงและลักพำ
๕. ให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรล่อลวงและลักพำ และ
วิธีกำรป้องกันให้นักเรียนทรำบทุกระยะ
๖. ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ผู้ปกครอง เพื่อดำเนินกำรติดตำมค้นหำ
๗. ขอควำมร่วมมือจำกครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรแจ้ง
เบำะแส
๘. ประสำนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทรำบเมื่อเกิดเหตุ โดยรำยงำนให้
ผู้บังคับบัญชำรับทรำบตำมลำดับ

~ ๑๑ ~
ลาดับที่

สาเหตุเกิดจาก
๗. สื่อลำมกอนำจำร

๘. อบำยมุข

มาตรการป้องกันภัย
๑. ควบคุมดูแลกำรนำข้อมูลข่ำวสำรและสื่อบันเทิงต่ำงๆ ที่เกีย่ วข้องกับเรื่องเพศ
ไม่ให้เข้ำมำเผยแพร่ในสถำนศึกษำ
๒. จัดทำหลักสูตรบูรณำกำรกำรสอนในเรื่องเพศศึกษำ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ที่ดี และเหมำะสมในทำงสังคมให้กับนักเรียน
๓.จัดกิจกรรมและเสริมสร้ำงค่ำนิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงำมให้กับนักเรียน
เพื่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม
๔. ประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่และผู้ทเี่ กี่ยวข้องในกำรตรวจตรำ ควบคุมดูแล
ตำมแหล่งจำหน่ำยและเผยแพร่
๕. ดำเนินกำรตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หำกพบนักเรียนนำสื่อลำมกอนำจำร
เข้ำมำสถำนศึกษำ ติดต่อประสำนงำนผู้ปกครองเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
๖. มอบครูประจำชั้น ติดตำมและเฝ้ำระวัง ภำยหลังดำเนินกำรแก้ไขแล้ว เพื่อเป็น
กำรแก้ไขปัญหำในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น
๑. กำหนดให้สถำนศึกษำ เป็นเขตปลอดอบำยมุขทุกประเภท
๒. จัดทำแผนผัง zoning เขตปลอดอบำยมุขร่วมกับชุมชน
๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักโทษภัยและปัญหำอบำยมุข ที่มี
ผลกระทบต่อกำรเรียนและควำมเป็นอยู่ของนักเรียน
๔. มอบหมำยครูประจำชั้น ติดตำมสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มที่มี
ปัญหำและกลุม่ เสีย่ ง ต้องรีบดำเนินกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น
๕. สำรวจแหล่งอบำยมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทำเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อกำร
ประสำนกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
๖. ขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลำนอย่ำงใกล้ชิด ทั้งกำร
เรียน ค่ำใช้จ่ำยเงิน กำรใช้โทรศัพท์ กำรออกเที่ยวเตร่ หรือกำรทำกิจกรรมนอกบ้ำน
รวมทั้งกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทำงที่ไม่เหมำะสม
๗. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในกำรให้
ข้อ มู ล ข่ ำ วสำรและติ ด ตำมสอดส่ อ งดู แ ลป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้นั ก เรี ย นไปมั่ ว สุ ม ในแหล่ ง
อบำยมุขต่ำง ๆ
๘. จัดทำทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
๙. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ และให้ควำมช่วยเหลืออย่ำง
จริงจังร่วมกัน
๑๐. จัดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรออกตรวจตรำตำมแหล่งอบำยมุข
ต่ำง ๆ โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ หรือ
ระหว่ำงสถำนศึกษำด้วยกัน

~ ๑๒ ~
ลาดับที่

สาเหตุเกิดจาก
๙. พฤติกรรมชู้สำว
ระหว่ำงนักเรียน

๑๐. อินเทอร์เน็ตและ
เกมส์

มาตรการป้องกันภัย
๑. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำน
กำรวำงตัวคบเพื่อนต่ำงเพศ และจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องเพศศึกษำ
๒. มอบหมำยครูประจำชั้น ให้คำปรึกษำแก่นักเรียน
๓.จัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ อัน
จะส่งผลต่อพฤติกรรมในทำงที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน
๔. กำกับติดตำมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูเวรประจำวัน
๕. สร้ำงเครือข่ำยประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยผู้ปกครอง
ชุมชนและโรงเรียนในกำรแจ้งเบำะแส
๖. เมื่อนักเรียนประสบปัญหำให้สถำนศึกษำมอบหมำยผู้รับผิดชอบสืบหำ
ข้ อ เท็ จ จริ ง และด ำเนิ น กำรแก้ ไ ข ในกรณี ที่ เ ป็ น ปั ญ หำร้ ำ ยแรงให้
ผู้บังคับบัญชำรำยงำนตำมลำดับขั้นตอน
๗. ประสำนงำนเชิญผู้ปกครองมำรับทรำบปัญหำ และร่ว มมือช่ว ยกัน
แก้ไขปัญหำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทำงที่เหมำะสม
๘. ติดตำม กำกับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม
๑. ให้ ค วำมรู้ นั ก เรี ย นในกำรเลื อ กบริ โ ภคข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร ภั ย จำกสื่ อ
อินเทอร์เน็ต
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสนใจหรือสร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อย่ำงสร้ำงสรรค์
๓. ประสำนควำมร่ว มมือ ผู้ ปกครอง เครือข่ำยผู้ ปกครอง เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ ย วข้ อ งในกำรป้ อ งกั น กวดขั น ดู แ ล ตำมแหล่ ง สถำนบั น เทิ ง ร้ ำ น
อินเทอร์เน็ต ร้ำนเกมส์ เป็นต้น
๔. ครูฝ่ำยปกครองและครูที่ปรึกษำกำกับ ติดตำม กำรมำเรียนของ
นักเรียนและประสำนกับผู้ปกครองในกำรเดินทำงไป – กลับระหว่ำงบ้ำน
และโรงเรียน
๕. จัดให้บริกำรอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลำที่เหมำะสมตำมบริบท
ของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิด
๖. ดำเนินกำรนำกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงมำอบรมให้ควำมรู้ใน
เรื่องกำรใช้อินเทอร์เน็ต
๗. จัดอำสำสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบกำรใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่ำงๆ
๘. ประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อติดตำม
ตรวจสอบร้ำนอินเทอร์เน็ต ร้ำนเกมส์ที่ให้บริกำรนักเรียนช่วงเวลำเรียน

~ ๑๓ ~
ลาดับที่

สาเหตุเกิดจาก
มาตรการป้องกันภัย
๑๑. ด้ำนสุขภำพอนำมัย ๑. สร้ำงองค์ควำมรู้ให้แก่ครู และบุคลำกร ในเรื่องแนวทำงกำรส่งเสริม
ของนักเรียน
สุขภำพนักเรียน กำรป้องกันมลภำวะจำกสิ่งแวดล้อมกำรป้องกันไม่ให้เกิด
โรคต่ำง ๆ ให้ระบำดมำกขึ้น
๒. จัดทำมำตรกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนให้ชัดเจน
๔. ตรวจสุขภำพนักเรียนอย่ำงน้อยปีละครั้ง ประสำนงำนกับโรงพยำบำล
เพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่ำงกำยอ่อนแออย่ำงใกล้ชิด
๕. ปิดสถำนศึกษำเมื่อมีโรคระบำด
๖. แจ้งผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน
๗. จัดน้ำดื่ม น้ำใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้ำและระบบกำรจ่ำย
น้ำให้ถูกสุขอนำมัย
๘. มีส้วมที่ถูกสุขอนำมัย
๙. มีอุปกรณ์และสถำนที่สำหรับล้ำงมือ และให้ควำมรู้ในกำรล้ำงมือของ
นักเรียนอย่ำงถูกวิธี
๑๐. ควบคุมควำมสะอำดในกำรปรุงและจำหน่ำยอำหำรให้ถูกสุขลักษณะ
๑๑. จัดสถำนที่และบริเวณสถำนศึกษำให้ถูกสุขลักษณะ
๑๒. ด้ำนสัตว์มีพิษ
๑. จัดสภำพแวดล้อมให้สะอำดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดแหล่งที่อยู่อำศัย
ของสัตว์มีพิษเพื่อให้มีควำมปลอดภัยแก่นักเรียน
๒. ให้ควำมรู้แก่ครู บุคลำกร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจน
วิธีกำรป้องกันและปฐมพยำบำลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ
๓. จัดทำป้ำยเตือนภัยจำกสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณ
รั้วสถำนศึกษำ ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์มีพิษเบื้องต้น
๔. ประสำนควำมร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรก ำจั ด แหล่ ง
เพำะพันธุ์สัตว์ เช่น กำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุง
๕. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น กรณีที่
ได้รับพิษจำกสัตว์มีพิษ
๖. จัดทำแผนฉุกเฉินและกำรฝึ กซ้อม โดยควำมร่วมมือกับหน่ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง

~ ๑๔ ~
ลาดับที่

สาเหตุเกิดจาก
๑๓. สรุปมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ด้ำนภัยที่มีสำเหตุเกิด
จำกด้ำนอื่น ๆ

มาตรการป้องกันภัย
๑. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. จัดให้มีครูเวรรักษำควำมปลอดภัย
๓. จัดให้มีแผนป้องกันภัย
๔. จัดให้มีบริกำรให้คำปรึกษำ
๕. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะในกำรคิดวิเครำะห์แก้ไขปัญหำ
๖. จัดให้มีป้ำยนิเทศให้ควำมรู้เกี่ยวกับสื่อต่ำง ๆ
๗. จัดให้มีเครือข่ำยองค์กรภำครัฐ ภำคเอกชนเพื่อสำมำรถติดต่อขอรับ
ควำมช่วยเหลือทันท่วงที
๘. จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครู นักเรียน ผู้ปกครองเพื่อหำ
แนวทำงวำงแผนป้องกันและแก้ไข

๔. การประเมินผลมาตรการป้องกันภัย
ให้จัดประชุมทบทวนและสรุปผลกำรดำเนินมำตรกำรป้องกันภัยของของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในส่วนของสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หลังปิด
ภำคเรียนที่ ๒ ของปีกำรศึกษำ เพื่อดำเนินกำร ดังนี้
๑. หำกมีกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบที่สำคัญหรือปรับเปลี่ยนมำตรกำรป้องกันภัยที่มีผลกระทบต่อมำตรกำร
ป้องกันภัยฉบับเดิมจะได้จัดส่งมำตรกำรป้องกันภัยที่ได้แก้ไขแล้วจัดส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนจัดเก็บแทนฉบับเดิมต่อไป
๒. เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง ให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่ำมีมำตรกำรป้องกันภัยหรือไม่ และได้ปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกันภัยหรือไม่ รวมถึงให้ตรวจสอบมำตรกำรป้องกันภัยที่กำหนดไว้ว่ำครอบคลุมเหตุที่เกิดหรือไม่
หำกยังไม่ครอบคลุมเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจะได้มีกำรปรับปรุงมำตรกำรป้องกันภัยเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุกำรณ์
๓. ในกำรดำเนินกำรมีกำรใช้งบประมำณทั้งด้ำนบุคลำกรและทำงกำรเงินงบประมำณมำกน้อยเท่ำใด
อย่ำงไร จะได้ดำเนินกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณดำเนินกำรต่อไป
***********************************

