มาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
โรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
*******************
๑. หลักการและเหตุผล
จากสภาพปญหาในปจจุ บันได เกิ ดเหตุ ก ารณ กรณีขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ถู ก กล า วหาหรื อ กระทํ าความรุ นแรงต อ เด็ ก นัก เรี ย นในสถานศึ ก ษา โดยมี ก ารเผยแพร ท างสื่ อสั ง คมออนไลน
สาธารณะอย า ง กวา งขวางและรวดเร็ ว โรงเรี ยนบ า นโป ง ขุ นเพชรพั ฒ นา สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ตระหนักใน ความสําคัญและความจําเปนเรงดวน ที่สถานศึกษาที่สถานศึกษาและ
ผูมีสวนเกี่ยวขอ งทุก ฝ ายจะต องร วมกันหาแนวทาง ที่เปนรูป ธรรมในการแกไขปญหา เพราะข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียน คือ หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา จึงเล็งเห็นความจําเปนจะตอง
ออกมาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูที่เกี่ยวของ ของโรงเรียน
บานโปงขุนเพชรพัฒนา เพื่อชวยเหลือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด กรณีเกิดเหตุ
ความรุนแรง หรื อเหตุก ารณแวดลอมในทุก ๆ ด าน ซึ่ง เปนการสรางความปลอดภัยและใหค วาม ชวยเหลือ
แก ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก เรี ยนทุ ก คน และให เ ป น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
และแกไขปญหา การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
๒. วัตถุประสงค
(๑) เพื่อใหมีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาดานอุบัติเหตุ ดานอุบัติภัย
และด า นป ญ หาทางสั ง คม โดยอาศั ย แนวคิ ด เชิ ง สร า งสรรค ภ ายใต ห ลั ก การกระจายอํ า นาจ การมี ส ว นร ว ม
และ ยึดประโยชนสูงสุดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เปนสําคัญ
(๒) เพื่อสรางความเขมแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาใหมีความพรอม
สามารถ ปองกัน และแกไขสถานการณซึ่งอาจเกิดขึ้นแกนักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ทั้งดาน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และปญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรทุกคนไดรับการปกปอง และคุมครองความปลอดภัย ทั้งดาน
รางกาย และจิตใจ โดยจะไดรับการดูแลอยางใกลชิด และสามารถอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและมีความสุข
(๔) เพื่อสรางความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการใหความรู ความ
เขาใจ แกผูที่รับผิดชอบ และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
(๕) เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของหนวยงานดานการรักษาความปลอดภัย เชน สถานีตํารวจ
โรงพยาบาล, เทศบาล, ฯลฯ เมื่อมีเหตุจําเปน

๓. เปาหมาย
(๑) ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๒) นักเรียนโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนาทุกคน
(๓) เครือขายหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีสวนรวมในการดูแลความปลอดภัย
๔. ยุทธศาสตร
(๑) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหครอบคลุมบุคลากรสถานศึกษาและนักเรียน โดยการ
มีสวนรวมของ ขาราชการครู ผูปกครอง และเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยใหครอบคลุมทุกดาน โดยเฉพาะมาตรการซึ่งเกี่ยวของ
และ พบการกระทําหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นบอยครั้ง เชน อุบัติเหตุ เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอและโรคติดตอ ฯลฯ
(๓) มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
๕. การวางแผนปองกันภัยของสถานศึกษา
แนวทางการกําหนดมาตรการปองกันภัยใหแกนักเรียนและบุคลากรสถานศึกษา เนนการมีสวน
รวมระหวาง นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย โดยรวมกันวางแผนปองกัน แกไข ควบคุม กํากับ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน จึงจําเปนตองมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตามเจตนารมณของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบ กระทรวงศึ กษาธิการวาดวยการลงโทษนั ก เรียนและนักศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ,
พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ขั้นตอน
ภารกิจ
๑. ศึกษาสภาพทั่วไป
ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเขมแข็ง
ของเครือขายเพื่อ วิเคราะหความเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดลอม
๒. กําหนดมาตรการหลัก
กําหนดมาตรการหลักเพื่อปองกัน และ/หรือ แกไข
๓. กําหนดมาตรการเสริม
กําหนดมาตรการเสริมใหเหมาะสมกับความเชื่อ
วัฒนธรรมและประเพณีของ ทองถิ่น และสภาพความ
เสี่ยงของทองถิ่น
๔. กําหนดกิจกรรม
กําหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการ
เสริม
๕. กําหนดเวลาและ ผูรับผิดชอบ
กําหนดเวลาและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติได

๖. มาตรการปองกันและแกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปญหาทางสังคม
สาเหตุ
มาตรการปองกันและแกไข
ดานการปองกันและแกไข
๑. ตรวจสอบระบบไฟฟา สายไฟ
อุบัติเหตุ
โครงสรางและสวนประกอบ
๑. อุบัติเหตุจากอาคารเรียน
อาคารเดือนละ ๑ ครั้ง/ความจําเปน
อาคารประกอบ
๒. แตงตั้งผูรับผิดชอบดูแลในการดูแล
รักษาอาคารสถานที่
๓. ปฐมนิเทศนักเรียนใหมเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่
๔. ชี้แจงใหความรูการดูแล รักษา เฝา
ระวังความปลอดภัยของ
อาคารเรียน อาคารประกอบ
๕. จัดทําปายและแผนผังขอควรระวัง
ดานความปลอดภัยในจุด
อันตรายทุกชั้นเรียน และแผนผัง
๖. จัดใหมีแผนซักซอมการปองกันและ
ซักซอมการเคลื่อนยาย
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอยางนอยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง
๗. แตงตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษาและให
เพิ่มความกวดขันในวันหยุดตาง ๆ ของ
สถานศึกษา
๒. อุบัติเหตุจากบริเวณ ภายใน
๑. แตงตั้งครูเวรประจําวันคอยควบคุม
สถานศึกษา
กํากับ ติดตามดูแล การรักษาความ
ปลอดภัยตลอดทั้งวันและใหเพิ่มความ
กวดขันในวันหยุดตาง ๆ ของ
สถานศึกษา
๒. จัดใหมีผูรับผิดชอบปฐมพยาบาล
เบื้องตน และนําสง สถานพยาบาล
๓. กําหนดควบคุม ดูแล การจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปน ปายใน
ที่สูง/บอน้ํา/สระน้ํา อยางเขมงวด
๔. ดูแลตัดแตงกิ่งไมใหอยูในสภาพที่
ปลอดภัย และบํารุงดูแล รักษาความ
สะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ําเสมอ

ผูรับผิดชอบ
๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. นักการภารโรง
๔. ผูปกครอง
๕. ชุมชน

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูเวรประจําวัน
๓. ครูอนามัย โรงเรียน
๔. นักการภารโรง
๕. เจาหนาที่สถานี อนามัย
๖. นักเรียน
๗. ผูปกครอง

๕. จัดใหปา ยคําเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ
๖. ใหความรูและแนวทางปฏิบัติ
แกนักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ
สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเปนวัตถุระเบิด
หรือวัตถุอันตราย
๗. ติดตั้งไฟฟาสองสวางรอบบริเวณ
สถานศึกษาและจุดเสี่ยง
๘. จัดใหมีระบบการขออนุญาตออก
นอกสถานศึกษา
๙. จัดใหมีถังขยะแยกประเภทเพื่อ
สะดวกในการจัดเก็บและ ทําลาย
๓. อุบัติเหตุจาก สภาพแวดลอม ๑. สํารวจสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอม
ภายนอก ของสถานศึกษา
มลภาวะใน สถานศึกษาและชุมชน
เพื่อหาแนวทางแกไข
๒. แตงตั้งคณะกรรมการ โดยใชชุมชน
และองคกรปกครองสวน ทองถิ่นมีสวน
รวมในการหาแนวทางปองกัน
และแกไข
๓. ประสานงานกับหนวยงานอื่น
๔. จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักตอปญหา สิ่งแวดลอมใหกับ
นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ
ชุมชน
๔. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช ๑. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือ
เครื่องเลนสนาม อุปกรณ ตางๆ
เครื่องใชเครื่องเลนสนาม และอุปกรณ
เชน เครื่องทําน้ําเย็น พัดลม
ตางๆ ใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
โทรทัศน ฯลฯ
๒. ไมใชเครื่องมือ เครื่องใชเครื่องเลน
สนาม และอุปกรณตางๆ ที่ชํารุด
๓. แนะนํา สาธิต และควบคุมการใช
อยางถูกวิธีตามประเภท ของอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช เครื่องเลนสนาม
๔. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ
ทุกครั้งหลังใช
๕. กํากับ ดูแลนักเรียนในการใช
เครื่องมือ เครื่องใชเครื่องเลนสนาม
อุปกรณไดอยางปลอดภัย

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครู
๓. นักเรียน
๔. ผูปกครอง
๕. ชุมชน

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครู
๓. นักการภารโรง
๔. นักเรียน
๕. ผูปกครอง
๖. ชุมชน

สาเหตุ
มาตรการปองกันและแกไข
๖. อุบัติเหตุจากการพา นักเรียนไป ๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ
ศึกษานอก สถานศึกษา และการ กระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การพา
นํานักเรียนรวมกิจกรรม สําคัญ
นักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดย
เครงครัด
๒. เตรียมการและวางแผนการ
ดําเนินการอยางชัดเจน
๓. จัดทําประวัตินักเรียนที่รวมเดินทาง
๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลใหอยูใน
ระเบียบวินัย
๕. จัดใหมีปา ยชื่อแสดงรายละเอียด
นักเรียน/ปายบอกชื่อ ขบวนรถ
๖. จัดใหมีเวชภัณฑที่จําเปนในการปฐม
พยาบาลเบื้องตน
๗. ควบคุมดูแลการซื้ออาหาร
รับประทาน
๘. หากมีการใชพาหนะรถยนตตอง
แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจ สภาพรถยนต
และตรวจประวัติคนขับเพื่อความ
ปลอดภัย
๙. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิดอันตราย
๑๐. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอยาง
ใกลชิด
๑๑. ใหความรูนักเรียนในการรวม
กิจกรรมอยางปลอดภัยทุก ครั้ง
๑๒. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่
ที่ปลอดภัย
๑๓. ประสานงานเจาหนาที่ดานการ
รักษาความปลอดภัยทองถนน
๗. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ
รับ-สง นักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการวาดวย
ยานพาหนะรับ-สงนักเรียน
๒. ตรวจสอบยานพาหนะใหมีความ
เหมาะสมปลอดภัยตอสภาพการใชงาน
๓. ตรวจสอบอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน
ถังดับเพลิง คอน ประจํา ยานพาหนะ

ผูรับผิดชอบ
๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. นักการภารโรง
๔. ผูปกครอง
๕. ชุมชน
๖. นักเรียน

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. นักการภารโรง
๔. ผูปกครอง
๕. ชุมชน
๖. เจาหนาที่ตํารวจ
๗. นักเรียน

สาเหตุ

มาตรการปองกันและแกไข
๔. ตรวจสอบประวัติคนขับ
ความสามารถในการขับขี่ใบอนุญาต
การขับขี่
๕. กําหนดใหมีพนักงานควบคุมเพื่อ
ดูแลความปลอดภัยของผูโดยสาร
๖. กําหนดแนวปฏิบัติในการโดยสาร
ดวยความปลอดภัยแกนักเรียน และผู
จาง เชน หามหอยโหน ปนปาย
หยอกลอขณะรถยนตเคลื่อนที่
๗. ตรวจสอบจํานวนนักเรียนทุกครั้งที่
มีการขึ้นและลงรถยนต
๘. จัดทําปายชื่อรถรับ-สงนักเรียนให
เห็นอยางชัดเจน
๙. การประกันภัยโดยความสมัครใจ
สําหรับนักเรียน
ดานการปองกันและ แกไขอุบัติภัย ๑. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
๑. อัคคีภัย/วาตภัย/ อุทกภัย/
ตรวจสอบอุปกรณอยางสม่ําเสมอ
ธรณีพิบัติ
๒. ใหความรูและจัดทําแผนซักซอม
นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ
๓. จัดใหมีเจาหนาที่อยูเวรรักษา
สถานที่ราชการอยางเครงครัด
๔. จัดทําปายแหลงขอมูลแจงเหตุ
ฉุกเฉิน
๕. ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาใหอยูใน
สภาพใชงานไดอยางนอย ปละ ๑ ครั้ง
๖. ถาเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานตนสังกัด
ทันที
๗. ใหความรูในการปฏิบัติตนแก
นักเรียนใหพนจากอันตราย
๘. ตรวจสอบสภาพอาคารตางๆอยาง
สม่ําเสมอ,ดูแลสถานที่ใหสะอาด
๙. ตัดแตงกิ่งไมที่อยูใกลอาคาร
๑๐. ติดตามขาวพยากรณอากาศ
สม่ําเสมอ
๑๑. จัดใหมีเวชภัณฑที่จําเปนในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน

ผูรับผิดชอบ

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. นักการภารโรง
๔. ผูปกครอง
๕. ชุมชน
๖. เจาหนาที่ตํารวจ
๗. นักเรียน

สาเหตุ
ดานการปองกันและ แกไขปญหา
ทาง สังคม
๑. การลวงละเมิด ทางรางกาย
และจิตใจ

๒. การทํารายตัวเองและ
การฆาตัวตาย

มาตรการปองกันและแกไข
๑. แตงตั้งกรรมการเฝาระวังปองปราม
นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะ
หองเรียน หองน้ํา
๒. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. จัดบริการใหคําปรึกษาแกนักเรียน
๔. ใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางจริงจังและตอเนื่อง
๕. มาตรการปองกันควรไดรับความ
รวมมือจากทุกฝายในการ สอดสองเฝา
ระวังรวมกัน เพราะบางครั้งเหตุอาจ
เกิดจากบุคลากร ของสถานศึกษาเอง
๖. ใหมีผูรับผิดชอบรายงานตามลําดับ
ขั้น
๗. นํานักเรียนเขาสูการชวยเหลือ
โดยมีครูดูแลติดตามอยางใกลชิด
และตอเนื่อง
๘. ประสานงานผูปกครองเพื่อใหความ
ชวยเหลือดูแล
๙. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน บานพักเด็กและครอบครัว สถานี
ตํารวจ พมจ. เปนตน
๑. จัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดย
มอบหมายครูประจําชั้น สังเกต
พฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล
๒. จัดทําระบบเครือขายระหวาง
ผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการ
สื่อสารและสานสัมพันธรวมมือปองกัน
แกไขปญหาเกี่ยวกับ พฤติกรรม
นักเรียน
๓. จัดกิจกรรมปลูกฝงใหเกิดความรัก
ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ผูรับผิดชอบ
๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. ผูปกครอง
๔. ชุมชน
๕. เจาหนาที่ตํารวจ

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. ผูปกครอง
๔. ชุมชน
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๓. สารเสพติด

๔. การอุปโภคบริโภค

มาตรการปองกันและแกไข
๔. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนอยางหลากหลาย
๕. ประสานความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญ
ใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ
๖. ประสานพอแม ผูปกครองทันที เมื่อ
เกิดปญหา เพื่อแกปญหาเฉพาะ หนา
ดวยวิธีการตาง ๆ
๑. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อ
สรางความตระหนัก ใหนักเรียนเห็น
คุณคาแหงตน
๒. จัดทําระบบเครือขายระหวาง
ผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการ
สื่อสารและสานสัมพันธรวมมือปองกัน
แกไขปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
๓. จัดกิจกรรมใหนักเรียนแสดงออก
ตามความสามารถที่ถูกตอง เชน ศิลปะ
ดนตรี กีฬา เปนตน
๔. จัดกลุมเฝาระวังโดยอาศัยเครือขาย
ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา
๕. จัดการอบรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักเรียน
๖. ใหความรูแกนักเรียนในการเลือกชม
สื่อตาง ๆ อยางเหมาะสม
๗. จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษาใหสะอาด รมรื่น สวยงาม
เอื้อตอการจัดการเรียนรู
๘. ใชมาตรการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
๙. แตงตั้งผูรับผิดชอบแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
๑. จัดใหมีชมรมคุมครองผูบริโภค
ในสถานศึกษา (อย.นอย) เพื่อ
ตรวจสอบ คุณภาพและสารปนเปอน
ในอาหาร และประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร

ผูรับผิดชอบ

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. ผูปกครอง
๔. ชุมชน

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. ผูปกครอง
๔. ชุมชน
๕. นักเรียน

สาเหตุ

๖. การทะเลาะวิวาท

มาตรการปองกันและแกไข
๒. จัดทําปายนิเทศ และกิจกรรม
รณรงค ใหความรูเกี่ยวกับการใชเครื่อง
อุปโภคบริโภคอยางถูกสุขอนามัย
๓. จัดใหมีเจาหนาที่ทําความสะอาด
รักษาความเปนระเบียบ เรียบรอย
ภายในโรงอาหารของโรงเรียน
๔. จัดใหมีระบบกําจัดขยะ การบําบัด
น้ําเสีย และจัดสรางบอดักไขมัน
๕. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภค
บริโภคของนักเรียน ให ดําเนินการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนกอนสงตอ
โรงพยาบาล
๖. ประสานแจงผูปกครองนักเรียน
รับทราบเมื่อเกิดเหตุ
๗. จัดครูอนามัยอํานวยความสะดวก
ในการดูแลรักษาพยาบาล รวมกับ
ผูปกครองเพื่อรับทราบขอมูลนักเรียน
๘. รายงานเหตุการณใหผูบังคับบัญชา
ทราบตามลําดับขั้น
๑. ดําเนินการตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางมี ประสิทธิภาพ
๒. จัดทําระบบเครือขายระหวาง
ผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการ
สื่อสารและสานสัมพันธรวมมือปองกัน
แกไขปญหา เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
๓. จัดใหมีการหนวยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อ
เขาระงับเหตุกรณีที่มีเหตุ ทะเลาะวิวาท
โดยประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ
๔. ประสานแจงผูปกครองนักเรียน
ผูกอเหตุ ผูไดรับบาดเจ็บให ผูปกครอง
นักเรียนทราบและจัดเจาหนาที่ดูแล
โดยรายงาน ใหผูบังคับบัญชารับทราบ
ตามลําดับ
๕. ประสานความรวมมือกับเจาหนาที่
ตํารวจ อปพร. หรือ อปท.

ผูรับผิดชอบ

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. ผูปกครอง
๔. ชุมชน
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๖. การถูกลอลวง และลักพา

๗. สื่อลามกอนาจาร

มาตรการปองกันและแกไข
๑. จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการคิด
วิเคราะห การแกปญหา เฉพาะหนา
การตัดสินใจ การใหคําปรึกษาที่ถูกตอง
รวมไปถึง ทักษะการปองกันตัวเองให
พนจากการถูกลอลวงและลักพา
๒. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ จัดเวรยาม เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
๓. ประสานงานกับชุมชน เครือขาย
ผูปกครอง ในการสอดสอง นักเรียน
อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
๔. ประสานงานกับเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ ชวยสอดสองดูแล เพื่อ
ปองกันการถูกลอลวงและลักพา
๕. ใหมีการประชาสัมพันธขาวสาร
เกี่ยวกับการลอลวงและลักพา และ
วิธีการปูองกันใหนักเรียนทราบทุก
ระยะ
๖. ประสานงานเจาหนาที่ตํารวจ
ผูปกครอง เพื่อดําเนินการติดตามคนหา
๗. ขอความรวมมือจากครู ผูปกครอง
ชุมชน หรือผูที่เกี่ยวของใน การแจง
เบาะแส
๘. ประสานแจงผูปกครองนักเรียน
รับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดยรายงานให
ผูบังคับบัญชารับทราบตามลําดับ
๑. ควบคุมดูแลการนําขอมูลขาวสาร
และสื่อบันเทิงตางๆ ที่ เกี่ยวของกับ
เรื่องเพศ ไมใหเขามาเผยแพรใน
สถานศึกษา
๒. จัดทําหลักสูตรบูรณาการการสอน
ในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทาง
สังคมใหกับนักเรียน

ผูรับผิดชอบ
๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. ผูปกครอง
๔. ชุมชน

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. ผูปกครอง
๔. ชุมชน
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๘. อบายมุข

มาตรการปองกันและแกไข
๓. จัดกิจกรรมและเสริมสรางคานิยม
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ที่ดีงาม
ใหกับนักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
๔. ประสานความรวมมือกับเจาหนาที่
และผูที่เกี่ยวของในการตรวจตรา
ควบคุมดูแล ตามแหลงจําหนาย
และเผยแพร
๕. ดําเนินการตรวจคนยึดสิ่งของและ
ลงโทษ หากพบนักเรียนนําสื่อลามก
อนาจารเขามาสถานศึกษา ติดตอ
ประสานงานผูปกครอง เพื่อหาแนว
ทางแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๖. มอบครูประจําชั้น ติดตามและเฝา
ระวัง ภายหลังดําเนินการ แกไขแลว
เพือ่ เปนการแกไขปญหาในระยะตอไป
มิใหเกิดขึ้น
๑. กําหนดใหสถานศึกษา เปนเขต
ปลอดอบายมุขทุกประเภท
๒. จัดทําแผนผัง zoning เขตปลอด
อบายมุขรวมกับชุมชน
๓. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูและ
ตระหนักโทษภัยและปญหา อบายมุข
ที่มีผลกระทบตอการเรียนและความ
เปนอยูของนักเรียน
๔. มอบหมายครูประจําชั้น ติดตาม
สอดสองดูแลพฤติกรรมของ นักเรียน
ในกลุมที่มีปญหาและกลุมเสี่ยง ตองรีบ
ดําเนินการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
เบื้องตน
๕. สํารวจแหลงอบายมุขหรือแหลง
มั่วสุม โดยจัดทําเปนขอมูลแผนที่ตั้ง
เพื่อการประสานกับครูผูรับผิดชอบ
ผูปกครองและเจาหนาที่ ตํารวจ

ผูรับผิดชอบ

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. ผูปกครอง
๔. ชุมชน
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๙. พฤติกรรมชูสาว

มาตรการปองกันและแกไข
๖. ขอความรวมมือจากผูปกครองชวย
กวดขันดูแลบุตรหลานอยาง ใกลชิด ทั้ง
การเรียน คาใชจายเงิน การใชโทรศัพท
การออกเที่ยวเตร หรือการทํากิจกรรม
นอกบาน รวมทั้งการใชสื่อ เทคโนโลยี
ในครอบครัว ไปในทางที่ไมเหมาะสม
๗. จัดตั้งกลุมเครือขายความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน
ในการใหขอมูลขาวสารและติดตาม
สอดสองดูแลปองกัน ไมใหนักเรียน
ไปมั่วสุมในแหลงอบายมุขตาง ๆ
๘. จัดทําทะเบียนขอมูลนักเรียนที่อยู
ในกลุมเสี่ยง
๙. เชิญผูปกครองประชุมเพื่อหา
แนวทางแกไขปญหา และใหความ
ชวยเหลืออยางจริงจังรวมกัน
๑๐. จัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการ
ออกตรวจตราตามแหลง อบายมุขตาง
ๆ โดยการประสานความรวมมือกับ
เจาหนาที่ และ หนวยงานที่รับผิดชอบ
หรือระหวางสถานศึกษาดวยกัน
๑. ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
ตนและพฤติกรรมที่พึง ประสงคดาน
การวางตัวคบเพื่อนตางเพศ และ
จัดการเรียนการ สอนเรื่องเพศศึกษา
๒. มอบหมายครูประจําชั้น ให
คําปรึกษาแกนักเรียน
๓. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนใหปลอดโปรงไมมีมุมอับ
อันจะสงผลตอพฤติกรรมในทางที่ไม
เหมาะสมของ นักเรียน
๔. กํากับติดตามดูแลการปฏิบัติหนาที่
ของครูเวรประจําวัน
๕. สรางเครือขายประสานความรวมมือ
ระหวางเครือขายผูปกครอง ชุมชนและ
โรงเรียนในการแจงเบาะแส

ผูรับผิดชอบ

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. ผูปกครอง
๔. ชุมชน
๕. นักเรียน
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๑๐. อินเทอรเน็ตและเกม

มาตรการปองกันและแกไข
๖. เมื่อนักเรียนประสบปญหาให
สถานศึกษามอบหมายผูรับผิดชอบ
สืบหาขอเท็จจริงและดําเนินการแกไข
ในกรณีที่เปนปญหารายแรงให
ผูบังคับบัญชารายงานตามลําดับ
ขั้นตอน
๗. ประสานงานเชิญผูปกครองมา
รับทราบปญหา และรวมมือ ชวยกัน
แกไขปญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่เหมาะสม
๘. ติดตาม กํากับ ดูแลนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไมเหมาะสม
๑. ใหความรูนักเรียนในการเลือก
บริโภคขอมูลขาวสาร ภัยจากสื่อ
อินเทอรเน็ต
๒. จัดกิจกรรมเสริมสรางความสนใจ
หรือสรางแรงจูงใจในการใช
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต อยาง
สรางสรรค
๓. ประสานความรวมมือ ผูปกครอง
เครือขายผูปกครอง เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของในการปองกัน กวดขัน
ดูแล ตามแหลงสถานบันเทิง
รานอินเทอรเน็ต รานเกม เปนตน
๔. ครูฝายปกครองและครูที่ปรึกษา
กํากับ ติดตาม การมาเรียนของ
นักเรียนและประสานกับผูปกครองใน
การเดินทางไป – กลับ ระหวางบาน
และโรงเรียน
๕. จัดใหบริการอินเทอรเน็ตกับ
นักเรียนในชวงเวลาที่เหมาะสมตาม
บริบทของโรงเรียน และใหครู
ควบคุมดูแลอยางใกลชิด
๖. ดําเนินการนํากลุมนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมใหความรู
ในเรื่องการใชอินเทอรเน็ต

ผูรับผิดชอบ

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. ผูปกครอง
๔. ชุมชน
๕. นักเรียน
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ดานสุขภาพอนามัย ของนักเรียน

ดานสัตวมีพิษ

มาตรการปองกันและแกไข
๑. สรางองคความรูใหแกครู และ
บุคลากร ในเรื่องแนวทางการ สงเสริม
สุขภาพนักเรียน การปูองกันมลภาวะ
จากสิ่งแวดลอม การปองกันไมใหเกิด
โรคตาง ๆ ใหระบาดมากขึ้น
๒. จัดทํามาตรการบริหารจัดการขยะ
ในสถานศึกษา
๓. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
งานใหชัดเจน
๔. ตรวจสุขภาพนักเรียนอยางนอยปละ
ครั้ง ประสานงานกับ โรงพยาบาลเพื่อ
ดูแลนักเรียนที่มีรางกายออนแออยาง
ใกลชิด
๕. ปดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาดหรือ
ไดรับผลกระทบจากสารพิษ
๖. แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใน
กรณีมีโรคติดตอเกิดขึ้นใน โรงเรียน
เชน โรคมือเทาปาก, ไขเลือดออก,
ไขไวรัสโคโรนา ฯลฯ
๗. จัดน้ําดื่ม น้ําใชใหปลอดภัยรวมทั้ง
ระบบกักเก็บน้ําและระบบ การจายน้ํา
ใหถูกสุขอนามัย
๘. มีสวมที่ถูกสุขอนามัย
๙. มีอุปกรณและสถานที่สําหรับลางมือ
และใหความรูในการลาง มือของ
นักเรียนอยางถูกวิธี
๑๐. ควบคุมความสะอาดในการปรุง
และจําหนายอาหารใหถูก สุขลักษณะ
๑๑. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษา
ใหถูกสุขลักษณะ
๑. จัดสภาพแวดลอมใหสะอาดรมรื่น
ตัดแตงกิ่งไม กําจัดแหลงที่ อยูอาศัย
ของสัตวมีพิษเพื่อใหมีความปลอดภัย
แกนักเรียน

ผูรับผิดชอบ
๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. นักการภารโรง

๑. ผูบริหาร โรงเรียน
๒. ครูประจําชั้น
๓. นักการภารโรง
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ภัยบุคคล
๑. ครูกับนักเรียน

มาตรการปองกันและแกไข
๒. ใหความรูแกครู บุคลากร และ
นักเรียนเกี่ยวกับสัตวมีพิษ ตลอดจน
วิธีการปองกันและปฐมพยาบาล
เบื้องตนกรณีไดรับพิษ
๓. จัดทําปายเตือนภัยจากสัตวมีพิษใน
บริเวณที่เปนจุดเสี่ยง เชน บริเวณรั้ว
สถานศึกษา ตนไมใหญ ซึ่งมักจะเปนที่
อยูอาศัยของสัตว มีพิษเบื้องตน
๔. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการกําจัด แหลง
เพาะพันธุสัตว เชน กําจัดแหลง
เพาะพันธุยุง
๕. จัดเตรียมอุปกรณและเวชภัณฑใน
การปฐมพยาบาล กรณีที่ ไดรับพิษจาก
สัตวมีพิษ
๖. จัดทําแผนฉุกเฉินและการฝกซอม
โดยความรวมมือกับ หนวยงานที่
เกี่ยวของ
๑. โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแหง
กําหนดกฎระเบียบวาดวยความ
ประพฤติของนักเรียนรวมกับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผูปกครองโดยไมขัดแยงกับ
กฎกระทรวง หรือระเบียบ ที่เกี่ยวของ
๒. สถานศึกษาจัดใหมีการประชุม
ผูปกครองประจําป อยางนอยป ละ
๑ ครั้ง เพื่อทําความเขาใจและหารือ
ขอตกลงรวมกัน เรื่อง การลงโทษ
นักเรียนสามารถทําได แตตองไมเกิน
กวาเหตุ และให สถานศึกษาทําหนังสือ
แจงความประพฤติของนักเรียนให
ผูปกครองทราบพรอมกับหาแนว
ทางแกไขพฤติกรรมของ นักเรียน

ผูรับผิดชอบ
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มาตรการปองกันและแกไข
๓. ใหสถานศึกษาเชิญนักจิตแพทยมา
สรางความรูความเขาใจใน พฤติกรรม
ของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนแต
ละคนยอม แตกตางกันออกไปจาก
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย และการ
อบรมเลี้ยงดู
๔. ใหผูบริหารสถานศึกษา กํากับ
ติดตามไมใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียน
ดวยวิธีความรุนแรง หรือ แบบกลั่น
แกลง ความโกรธ หรือความพยาบาท
โดยคํานึงถึงอายุ ของนักเรียน และ
ความรายแรงของพฤติการณ
ประกอบการ ลงโทษ เพื่อที่จะแกนิสัย
ความประพฤติที่ไมดีของนักเรียน ใน
กรณีลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติ
ผิด กฎระเบียบ ตองทําหนังสือแจงให
ผูบังคับบัญชาเหนือตนทราบพรอมระบุ
เหตุและ การลงโทษการกระทํา
ความผิดโดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๕. สถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน
สภาวะทางอารมณของ ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจําป
อยางนอยป ละ ๑ ครั้ง พรอมรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ
๖. กรณีเกิดเหตุการณอันไมพึงประสงค
ขึ้นในโรงเรียน ผูบริหาร สถานศึกษา
ตองรายงานใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓
ไดรับทราบโดยเร็ว

ผูรับผิดชอบ

สาเหตุ
๒. ขาราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษากับ บุคคลภายนอก

๓. ขาราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษากับ ขาราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา

มาตรการปองกันและแกไข
๑. ใหผูบริหารสถานศึกษาจัดประชุม
เพื่อวางแนวทางการทํางาน รวมกันกับ
ชุมชน โดยเครือขายภาคประชาชน
ผูปกครองทองที่ ผูบริหารทองถิ่น
๒. กําหนดมาตรการกรณีเกิดความ
ขัดแยงในเรื่องเกี่ยวของกับ
สถานศึกษาซึ่งเกิดจากบุคลากรใน
สังกัดสถานศึกษา การจัดการ ความ
ขัดแยงควรดําเนินการโดยรวมกันกับ
เครือขายภาคประชาชน ผูปกครอง
ทองที่ ผูบริหารทองถิ่น โดยผูบริหาร
สถานศึกษาเปน สื่อกลางในการจัดการ
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสัมพันธขึ้น
โดยการมีสวนรวมของทุก ภาคสวน
๔. กรณีเกิดความขัดแยงขึ้น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พบวาตนเองเปนคูขัดแยงกับผูใด
ตองแจงใหผูบริหาร สถานศึกษาได
รับทราบ เพื่อผูบริหารสถานศึกษาจะ
ไดดําเนินการ จัดการแกไขปญหาความ
ขัดแยงตอไป และรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ
๑. ผูบริหารสถานศึกษาตองทราบ
ขอมูลของผูใตบงั คับบัญชา เชน
สถานะภาพ ที่อยูอาศัย ฯลฯ
๒. กําหนดบทบาทของแตละคนให
ชัดเจนขึ้น จะไดรูวาแตละคนใน
องคกร มีหนาที่อะไรกันบาง แบงให
ทราบและชัดเจน
๓. กําหนดหลักปฏิบัติพื้นฐานรวมกัน
คือเปนกฎขั้นตน เชน เวลามีความ
ขัดแยงเกิดขึ้น หามโยนความขัดแยงนี้
ใหบุคคลอื่น ตองนําเรื่องแจงให
ผูบริหารสถานศึกษารับทราบ และคู
ขัดแยงตองไมหาพวกเพื่อหากําลังเสริม

ผูรับผิดชอบ

สาเหตุ

มาตรการปองกันและแกไข
หากเกิดปญหาแลว ผูบริหาร
สถานศึกษา ตองไมปลอยทิ้งไวนาน
ตองแกใหเสร็จโดยเร็ว อยาทิ้งไวนาน
จนเกิดปญหาเรื้อรัง หากไมสามารถ
แกไขไดในระดับโรงเรียนตองรายงาน
ใหสํานักงานเขตพื้นที่ไดรับทราบเพื่อ
แกไขปญหาโดยเร็ว
๔. จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ
ภายในองคกร อยางตอเนื่อง โดยเนน
กิจกรรมสรางความสามัคคี

ผูรับผิดชอบ

ทั้งนี้ใหขาราชการครูและบุคลาการไดปฏิบัติตามมาตรการป
ามมาตรการปองกันภัยนี้อยางเครงครัด หากเกิดปญหาและ
อุปสรรคใด ใหรีบรายงานใหผูบริหารทราบโดยเร็ว
ลงชื่อ
(นายจรู
นายจรูญ ดีสมบัต)ิ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา

