มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ลาดับ สาเหตุเกิดจาก
มาตรการป้องกันภัย
1. ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน 1. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานานักเรียนออกนอก
โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ปกครองนักเรียน
2. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนเกินกว่าที่
ระเบียบของทางราชการกาหนด
3. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่กับนักเรียนสองต่อสองใน
ที่ลับตาคนหรือในที่ที่บุคคลอื่นไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
4. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปล่อยให้นักเรียนไปกับ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง เว้นแต่บุคคลที่ผู้ปกครองมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน
5. ให้โรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ชี้แจงแนวปฏิบัติและรับฟังปัญหาต่าง ๆ
- ครู กับ บุคคลอื่น 1. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่าง ๆ
หลอกลวงหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นเพื่อคาดหวังให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์
ที่มิควรได้
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้วาจาที่สุภาพและให้บริการ
ด้วยมิตรไมตรีแก่ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ
3. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนไปในทางชู้สาว
กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสของตน
- ครู กับ ครู

1. ให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาความสามัคคีระหว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
2. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานาความลับของเพื่อน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาเปิดเผยทาให้เกิดความเสียหาย
3. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสนิทสนมหรือมีความ
สัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเกินเลยความเป็นเพื่อนร่วมงานตามปกติ
4. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่าง ๆ
หลอกลวงหรือกลั่นแกล้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
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สาเหตุเกิดจาก
- อื่น ๆ
1. การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ

มาตรการป้องกันภัย

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ครู เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ในการป้องกัน หาทางออกเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ล่วงละเมิด
และสร้างกลไกการป้องกันเด็กนักเรียนจากการถูกละเมิด
2. ใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาเอาใจใส่เด็ก
นักเรียนอย่างใกล้ชิด และต้องทางานเป็นทีม
3. ให้สถานศึกษาดูแลพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กนักเรียนไม่ให้ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศจากบุคคลทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดสถานที่ภายในสถานศึกษาให้เหมาะสม เช่น มีกล้องวงจรปิด มีการ
จัดตั้งเวรยามเพื่อตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อมิให้เกิดการล่วงละเมิดระหว่าง
ครูกับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนกับเด็กนักเรียน และจากบุคคลอื่น
5. ให้สถานศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาเป็นหลัก โดยเฉพาะการดูแลการป้องกันตนเองของเด็กนักเรียนให้
ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
2.กรณีความรุนแรง 1. ให้สถานศึกษาจัดทาโครงการเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันอย่าง
2.1 ความ
ชัดเจน และเป็นขั้นตอน
รุนแรงทางด้าน
2. ประสานหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการแก้ไขและป้องกันการใช้ความ
ร่างกาย
รุนแรงให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระตุ้นให้สื่อต่าง ๆ นาเสนอเนื้อหา
2.2 ความ
และผลงานที่สร้างสรรค์
รุนแรงทางด้าน
3. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย
จิตใจ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับเด็ก
2.3 ความ
นักเรียนได้ทันต่อสถานการณ์
รุนแรงทางเพศ
4. ครูจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าแห่งตน การมุ่งอนาคตและความสาเร็จ การคิดวิเคราะห์
การยับยั้งชั่งใจ ทักษะการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น
5. ครูเวรประจาวัน คณะกรรมการนักเรียน สารวัตรนักเรียน ยามรักษา
ความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนทุกอาคาร บริเวณ
จุดอับ และจุดเสี่ยง ตลอดจนดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ทั่วบริเวณ
สถานศึกษา หากมีสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดความรุนแรงให้เร่งรีบดาเนินการแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาทันที เช่น มีคนแปลกหน้ามาบริเวณหน้าสถานศึกษา
พกพาอาวุธ ขับขี่จักรยานยนต์ ฯลฯ
6. พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัวเป็นผู้ใกล้ชิดและมีบทบาทสาคัญ
ในการลดแรงกระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าว และความรุนแรงในเด็กนักเรียน โดย
การขัดเกลาพฤติกรรมลูกตั้งแต่ปฐมวัย เช่น การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ให้
เวลากับลูกอย่างเพียงพอ ไม่ปล่อยปละ ละเลยลูกในการรับสื่อหรือการคบ
เพื่อน และเอาใจใส่ในเรื่องต่าง ๆ เมื่อพบเห็นลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ควร
เพิกเฉย แต่ควรเรียกมาพูดคุย สื่อสารกับลูกด้วยความรัก และมีเหตุผลเป็น
หลักว่าสิ่งใดทาได้ สิ่งใดทาไม่ได้ เพราะเหตุใด และผลที่จะเกิดตามมานั้นคือ
อะไร
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มาตรการป้องกันภัย
3. กรณีไม่ได้รับ
1. ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ
ความเป็นธรรมจาก 2. ให้สถานศึกษากาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการ
ระบบการศึกษา
ป้องกัน การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา
3. สถานศึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ ระเบียบแนวปฏิบัติ
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบบการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ครู บิดามารดา
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้อง
4. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา
5. ให้สถานศึกษาเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างบิดามารดา ผู้ปกครอง และ
เด็กนักเรียน เพื่อมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
4. เด็กนักเรียน
ออกกลางคัน

1. ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ
2. ให้สถานศึกษากาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการ
ป้องกันเด็กนักเรียนออกกลางคัน
3. สถานศึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และแนวทางดาเนินการในการช่วยเหลือ
และติดตามเด็กนักเรียนมาเรียน
4. ให้สถานศึกษาดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่าย
ผู้ปกครอง เพื่อหาทางช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาและอาจออก
เรียนกลางคัน
5. ติดตาม ผลการดาเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ออกเรียนกลางคัน

5. นักเรียน
ติด 0, ร และ มส.

1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนศึกษาระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการวัดผลประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2. ให้สถานศึกษาจัดประชุมครูผู้สอนเพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้ทราบถึง
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ให้ครูผู้สอนแจ้งระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กนักเรียนทราบ
4. ให้สถานศึกษาจัดการสอนปรับพื้นฐานความรู้ สอนซ่อมเสริม และสอบ
ซ่อมให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

6. ภาวะจิตเวช

1. ใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครูที่ปรึกษาดูแล เอาใจใส่
เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิดจะทาให้มีโอกาสรับรู้ปัญหา
2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาย้าให้ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอนประเมินและสังเกตเด็ก
นักเรียนในทุกครั้งก่อนการสอนหรือทากิจกรรม
3. จัดกิจกรรมทักษะชีวิตในสถานศึกษา
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7. การตั้งครรภ์ใน
วัยเรียน

8. เด็กนักเรียนติด
เกม/อินเทอร์เน็ต/
เล่นพนัน

9. เด็กนักเรียนถูก
ปล่อยปละ ละเลย
ทอดทิ้ง

มาตรการป้องกันภัย
1. ใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน เอาใจ
ใส่เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด และต้องทางานเป็นทีม
2. ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกคน ถึงแนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไข และให้
ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
3. จัดทาฐานข้อมูลเด็กนักเรียนทุกคนตามกระบวนการคัดกรองระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งมีรายชื่อเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน
หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงด้านต่าง ๆ และเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหา
โดยจัดการศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม หากไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ให้ส่งต่อจะเป็นภายในหรือภายนอกแล้วแต่กรณี
4. ให้สถานศึกษากาหนดมาตรการในการเฝ้าระวังเด็กนักเรียนหญิงและเด็ก
นักเรียนชายกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยเน้นการให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษาเชิงลึก
1. ให้สถานศึกษามีมาตรการกากับดูแล กรณีเด็กนักเรียนติดเกม/
อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจประโยชน์และโทษของการเล่นเกม/อินเทอร์เน็ต/
เล่นพนัน
3. ครูช่วยดูแลเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหาการติดเกม/อินเทอร์เน็ต/เล่น
พนัน โดยการติดตามพฤติกรรมของเด็กนักเรียน อาจมอบหมายงานให้เด็ก
นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ที่ท้าทาย เสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง รวมถึงการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในโรงเรียน
4. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ช่วยดูแลเด็กนักเรียน เรื่อง การเล่นเกม/
อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน
5. จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกันระหว่างบ้าน
สถานศึกษา และชุมชน
1. ให้ครูรู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง การ
ป้องกัน การแก้ปัญหา และการให้คาปรึกษา
2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษากากับให้ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนหมั่นสังเกตสภาพ
ร่างกายเด็กนักเรียนทุกครั้งก่อนทาการสอน
3. การส่งเสริมพัฒนาเด็กนักเรียนด้านความสามารถตามความถนัด ความ
สนใจ และความต้องการของเด็กนักเรียน ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วย
เสริมสร้างให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันการดาเนินชีวิต เด็ก
นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลง การตัดสินใจที่เหมาะสม และสามารถอยู่ในสังคมอย่าง
ปลอดภัย
4. ประสานหน่วยงานของรัฐที่ให้ความสาคัญกับปัญหา และร่วมมือกัน
แก้ปัญหาอย่างจริงจัง
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10. ยาเสพติด

11. อุปทานหมู่

12. โรคติดต่อใน
สถานศึกษา

12. อุบัติเหตุนอก
สถานศึกษา

มาตรการป้องกันภัย
1. ให้สถานศึกษาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้เด็กนักเรียน
2. จัดกิจกรรมการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
4. การดาเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ควรให้เด็กนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน โดยมีครูเป็นผู้คอยให้
การสนับสนุน ให้คาแนะนาและดูแล
5. สถานศึกษาต้องดาเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ.
1. ให้ครูที่ปรึกษา ศึกษาเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลจะทาให้มีโอกาสรับรู้
ปัญหาของเด็กนักเรียนได้
2. ให้ครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน เพื่อจะได้พูดคุยรับรู้ปัญหา
และสภาพแวดล้อม
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรย้าให้ครูประจาวิชา ครูที่ปรึกษา หมั่นสังเกต
สภาพร่างกาย และจิตใจของเด็กนักเรียนในทุกครั้ง ก่อนการสอนหรือทา
กิจกรรม
1. จัดให้มีการตรวจร่างกายเด็กนักเรียนก่อนรับเข้าเรียน ซึ่งเด็กนักเรียนทุก
คนควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เด็กนักเรียนที่มีโรค
ประจาตัวควรได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด และควรมีสมุดบันทึก
ประวัติการตรวจสุขภาพประจาตัวทุกคน
2. ครู เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ขายอาหาร ฯลฯ ควรได้รับ
การตรวจสุขภาพจากแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
3. สถานศึกษาต้องมีการจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
โดยปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลสถานศึกษา
4. สถานศึกษาต้องมีการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อโดยตรง รวมถึงการขอ
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารสุขในท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
มาเป็นวิทยากรให้กับเด็กนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม
ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีและยุว
กาชาด และคู่มือแนวทางการปฏิบัติมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เรื่อง การพานักเรียนไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่โดยเคร่งครัด และหนัง สพฐ. และหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04277/50 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง มาตรการในการพา
นักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
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13. อุบัติเหตุใน
สถานศึกษา

14. การจมน้า

15. เด็กนักเรียน
เสียชีวิตใน
สถานศึกษา

2.

อุบัติภัย

มาตรการป้องกันภัย
1. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และเด็กนักเรียน
2. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารสถานที่และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
3. สารวจจุดเสี่ยงภายในและรอบบริเวณสถานศึกษา
4. จัดระบบการเฝ้าระวัง เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเสี่ยง
5. เตรียมบุคลากร และอุปกรณ์ เครื่องมือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6. จัดให้มีการทาประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับเด็กนักเรียน ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
7. จัดระบบการรายงานเหตุไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง
1. สถานศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางน้า ให้เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเอาตัวรอดเมื่อต้องประสบ
อุบัติเหตุทางน้า เช่น รู้จักหลักของการตะโกน การโยน การยื่น รวมถึงการ
ลอยตัวในน้าแบบวิธีต่าง ๆ และที่สาคัญคือ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลคนที่จมน้าเบื้องต้นที่ถูกต้อง นอกจากนั้นสถานศึกษาควรจะให้
ความรู้เรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อต้องทาภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้าด้วย
2. สารวจจุดเสี่ยงต่อการจมน้าของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาและบริเวณ
รอบ ๆ สถานศึกษา
3. แจ้งเตือนจุดเสี่ยงให้เด็กนักเรียนทราบ และติดป้ายแจ้งเตือนหรือล้อมรั้ว
1. จัดระบบการแนะแนวให้คาปรึกษาเด็กนักเรียน
2. จัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย
3. จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสอดส่อง ตรวจตราในพื้นที่บริเวณ
สถานศึกษา เช่น การนากล้องวงจรปิด จัดเวรยามรักษาการณ์
คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน
4. จัดให้มีระบบหรือซักซ้อมให้มีการแจ้งเตือนเหตุ ๆ ในสถานศึกษา
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีสภาพที่พร้อมใช้ ไม่เกิดอันตรายต่อครูและ
นักเรียน
2. ตรวจสอบเกี่ยวกับอาคาร สิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อครูและนักเรียน
3. ตรวจสอบเครื่องเล่นสนามให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อนักเรียน
4. ตัดแต่งกิ่งไม้ให้เหมาะสมไม่ส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
และอันตรายต่อครูและนักเรียน
5. ตรวจสอบ ปรับปรุงสภาพบริเวณโรงเรียน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อครูและ
นักเรียน
6. จัดการจราจรภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย
7. กาชับให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินราชการอย่าง
ต่อเนื่อง
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3. สาธารณภัย
1.อุทกภัย

มาตรการป้องกันภัย
1. ติดตามข่าวการแจ้งเตือนภัย การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ คาเตือน
การพยากรณ์ระดับ น้าฝน ระดับน้าท่า ปริมาณการไหลของน้า โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรธรณี กรมประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อาเภอ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. วางแผนเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน จัดทาทะเบียนจัดลาดับความสาคัญของ
ทรัพย์สินเพื่อการขนย้ายใน ลาดับก่อน-หลัง จัดเตรียมกาลังคน วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ชุดเฝ้าระวัง
3. หาวิธีป้องกันทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย

2. ภัยจากพายุฤดู
ร้อน

1. ติดตามข่าวการแจ้งเตือนภัย การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ คาเตือน
การพยากรณ์หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรม
ประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อาเภอ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หาวิธีป้องกันทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เช่น
ปิดประตู-หน้าต่าง ให้แน่นหนา ดับไฟในเตา ปิดวาล์วแก๊ส ปลดสะพานไฟฟ้า

3. ภัยแล้ง

1. สารวจและจัดหาภาชนะเก็บกักน้า
2. ซ่อมแซมภาชนะเก็บกักน้าที่ชารุดให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ตรวจสอบระบบประปาในโรงเรียน
4. ประสานและจัดทาเครือข่ายเชื่อมโยงระบบส่งน้าจากภายใน เช่น ประปา
หมู่บ้าน ประปาอนามัย ประปาตาบล เทศบาล ฯลฯ
5. ประสานท้องถิ่นเพื่อขอใช้น้า นาส่งน้า เพื่อจัดเก็บในภาชนะของโรงเรียน
6. ประสานคณะกรรมการบริหารการใช้น้าประจาหมู่บ้าน เพื่อขอใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้า
7. แสวงหาแหล่งน้าขนาดเล็กบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน เช่น บ่อน้าตื้น อ่าง
เก็บน้าขนาดเล็ก ที่สามารถใช้ได้ในช่วงภาวะวิกฤต

4.ภัยจากไฟป่าและ 1.จัดให้มีข้อมูลสาคัญในการระงับเหตุ เช่น ข้อมูลสถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่
หมอกควัน
ข้อมูลหน่วยดับเพลิง รถบรรทุกน้า รถกู้ภัยในพื้นที่ แหล่งน้าใกล้เคียง
2.จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสาหรับการเคลื่อนย้ายนักเรียนหรือทรัพย์สินของ
โรงเรียน
3.สร้างความรู้และความตระหนักแก่นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากไฟป่า
และหมอกควัน โดยสถานศึกษาสามารถประสานความร่วมมือ จากสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ จัดวิทยากร ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
4. โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง จัดทาแนวกันไฟรอบบริเวณโรงเรียน

-8ลาดับ

สาเหตุเกิดจาก
5. ภัยจากการเกิด
แผ่นดินไหว

มาตรการป้องกันภัย
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องแผ่นดินไหว และการปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุ
2.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและแนะนาให้พ้นจากอันตราย และฝึกทักษะ
การปฐมพยาบาลแก่ นักเรียน ครู และบุคลากร
3.จัดให้มีการฝึกซ้อมการหลบภัยจากแผ่นดินไหวแก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.ตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
มั่นคงแข็งแรง
5.เตรียมแผนการสื่อสารในกรณีฉุกเฉินและการประสานงานขอรับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ภัยจากการลอบ 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ช่วยกันสอดส่องดูแลสถานที่ และจุดที่
วางเพลิงและวาง ล่อแหลมต่อการลอบ วางเพลิงและการลอบวางระเบิด
ระเบิด
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลที่น่า
สงสัยที่เคลื่อนไหว และสิ่งผิดปกติโดยรอบบริเวณสานักงาน

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1. โรงเรียนแก้งโนนคาประชาสรรค์
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
มาตรการป้องกันภัย
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
1. โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งกาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของ
นักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่
ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใน
การทาความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทา
ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้สถานศึกษาทาหนังสือแจ้งความประพฤติของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
3. ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการเชิญนักจิตแพทย์มาสร้างความรู้ความเข้าใจ
พฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป
จากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และการอบรมเลี้ยงดู
4.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา กากับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือ
ความพยาบาท โดยคานึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรงของพฤติการณ์
ประกอบการลงโทษด้วย เพื่อที่จะแก้นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่มีความ
ประพฤติผิด กฎระเบียบ กฎหมาย ต้องทาหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทาความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
2548 ซึ่งมีการลงโทษผู้กระทาผิด มี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทาความผิดไม่ร้ายแรง
(2) การทาทัณฑ์ : ใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน นักศึกษา หรือกรณีทาให้
เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา
หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทาทัณฑ์บนเป็น
หนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกทราบความผิดและรับรอง
การทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
(3) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และ
ให้ทาบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน
(4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนและ
นักศึกษากระทาความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกาหนด
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สาเหตุเกิดจาก

- ครู กับ บุคคลอื่น

- ครู กับ ครู

2

- อื่น ๆ
อุบัติภัย

มาตรการป้องกันภัย
5. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
1. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ในแต่ละภาคเรียน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหารือ
แนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
2. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่กระทาผิด
กฎระเบียบ กฎหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบพร้อมระบุเหตุและ
การลงโทษการกระทาความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งมีการลงโทษผู้กระทา
ความผิด มี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทาความผิดไม่ร้ายแรง
(2) การทาทัณฑ์ : ใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน นักศึกษา หรือกรณีทาให้
เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา
หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทาทัณฑ์บนเป็น
หนังสือ และเชิญบิดา มารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกทราบความผิดและรับรอง
การทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
(3) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และ
ให้ทาบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน
(4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนและ
นักศึกษากระทาความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกาหนด
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของบุตร
หลานของผู้ปกครอง ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
1. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
2. ให้ถือปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน
3. ให้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ให้ถือปฏิบัติตามวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง
6. มีการนิเทศ ติดตาม ปีละ 2 ครั้ง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
2. ให้ความรู้และจัดทาแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
4. จัดทาป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
5. ดูแลสถานที่ให้สะอาด
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สาเหตุเกิดจาก

สาธารณภัย

2. โรงเรียนบ้านนาคาน้อย 2
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

มาตรการป้องกันภัย
6. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที
7. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
8. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
9. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
10. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
11. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
12. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
1. การกาหนดมาตรการป้องกันภัย
2. การจัดทาแผนหรือวางระบบ
3. การปฏิบัติงาน
4. การฝึกอบรม
5. การเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและ
ประสานงานการแจ้งเตือนภัย การลดอันตรายและระงับ ภัยที่เกิดขึ้น การบรรเทา
ภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สินต่าง ๆ ไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย การจัด
ให้บริการด้านอาหาร น้าดื่ม เสื้อผ้า ที่พักชั่วคราวและเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบภัย
มาตรการป้องกันภัย
1. โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งกาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของ
นักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่
ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใน
การทาความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทา
ได้แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้สถานศึกษาทาหนังสือแจ้งความประพฤติของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
3. ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการเชิญนักจิตแพทย์มาสร้างความรู้ความเข้าใจ
ใจพฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน
ออกไปจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และการอบรมเลี้ยงดู
4. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา กากับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ
หรือความพยาบาท โดยคานึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย เพื่อที่จะแก้นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของ
นักเรียน
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่มีความ
ประพฤติผิด กฎระเบียบ กฎหมาย ต้องทาหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทาความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
2548 ซึ่งมีการลงโทษผู้กระทาผิด มี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทาความผิดไม่ร้ายแรง
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สาเหตุเกิดจาก

- ครู กับ บุคคลอื่น

มาตรการป้องกันภัย
(2) การทาทัณฑ์ : ใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน นักศึกษา หรือกรณีทาให้
เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา
หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทาทัณฑ์บนเป็น
หนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกทราบความผิดและรับรอง
การทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
(3) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และ
ให้ทาบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน
(4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนและ
นักศึกษากระทาความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกาหนด
5. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
1. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ในแต่ละภาคเรียน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหารือ
แนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
2. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่กระทาผิด
กฎ ระเบียบ กฎหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบพร้อมระบุเหตุ
และการลงโทษการกระทาความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งมี
การลงโทษผู้กระทาความผิด มี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทาความผิดไม่ร้ายแรง
(2) การทาทัณฑ์ : ใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน นักศึกษา หรือกรณีทาให้
เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา
หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทาทัณฑ์บนเป็น
หนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกทราบความผิดและรับรอง
การทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
(3) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และ
ให้ทาบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน
(4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนและ
นักศึกษากระทาความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกาหนด
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของบุตร
หลานของผู้ปกครอง ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

-5ลาดับ

สาเหตุเกิดจาก
- ครู กับ ครู

- อื่น ๆ
อุบัติภัย

2

3

สาธารณภัย

3. โรงเรียนบ้านมะนาว
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

มาตรการป้องกันภัย
1. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
2. ให้ถือปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน
3. ให้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ให้ถือปฏิบัติตามวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง
6. มีการนิเทศ ติดตาม ปีละ 2 ครั้ง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
2. ให้ความรู้และจัดทาแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
4. จัดทาป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
5. ดูแลสถานที่ให้สะอาด
6. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที
7. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
8. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
9. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
10. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
11. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
12. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
1. การกาหนดมาตรการป้องกันภัย
2. การจัดทาแผนหรือวางระบบ
3. การปฏิบัติงาน
4. การฝึกอบรม
5. การเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและ
ประสานงานการแจ้งเตือนภัย การลดอันตรายและระงับ ภัยที่เกิดขึ้น การบรรเทา
ภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ต่าง ๆ ไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย การจัด
ให้บริการด้านอาหารน้าดื่ม เสื้อผ้า ที่พักชั่วคราวและเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบภัย
มาตรการป้องกันภัย
- การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
1. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน กรณีครูกระทาการล่วง
ละเมิดทางเพศนักเรียนถือเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญา
2. ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ทางานร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาเฝ้าระวังการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
3. เมื่อเกิดกรณีครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน สถานศึกษา กรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่และให้
ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างทันที
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สาเหตุเกิดจาก

- ครู กับ บุคคลอื่น

มาตรการป้องกันภัย
4. เมื่อเกิดกรณีครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนให้รายงานต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือและดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
- พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เช่น ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ไปโรงเรียน คุยใน
ห้องเรียน พูดไม่สุภาพ ก้าวร้าวเกเร โกหก เอาของเล่นผิดกฎโรงเรียน ขโมย
ล้อเลียน/แกล้งเพื่อน แต่งกายผิดระเบียบ
1. กาหนดระเบียบโรงเรียนร่วมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน
และผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจในการทากิจกรรมต่าง ๆ ให้รางวัลแก่
นักเรียนที่ประพฤติตนตามระเบียบโรงเรียน เช่น การให้รางวัล เกียรติบัตร และ
คาชมเชยในโอกาสที่เหมาะสม เป็นต้น หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ครูจะไม่มีการลงโทษด้วยวิธีที่รุนแรง
3. ให้ครูกากับ ควบคุม ดูแลให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโรงเรียนตามที่กาหนด
- การลงโทษนักเรียน
1. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง เพื่อทาความเข้าใจ หารือหรือทาข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการลงโทษนักเรียน
ทีส่ ามารถทาได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ ห้ามลงโทษนักเรียน
ด้วยวิธีรุนแรงเกินกว่าเหตุ หรือด้วยใช้คาพูดที่ทาร้ายจิตใจ หรือด้วยการลงโทษ
ด้วยการทาร้ายร่างกาย
2. โรงเรียนทาหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อม
กับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
3. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนที่มีความ
ประพฤติผิดกฎ โดยลงโทษไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 สถานศึกษาต้องดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่และแจ้งให้ผู้ปกครองและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
- ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียนและการรักษาเกียรติของวิชาชีพครู
1. โรงเรียนให้ความรู้แก่คณะครู เพื่อให้ทราบว่า ครูต้องประพฤติเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียน และต้องการรักษา
ชื่อเสียงและเกียรติของวิชาชีพครู หากมีพฤติการณ์ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดนี้
ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย
2. โรงเรียนต้องควบคุม กากับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียน และ
ต้องการรักษาชื่อเสียงและเกียรติของวิชาชีพครู หากมีพฤติการณ์ไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดนี้ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย
- การลงโทษนักเรียน
1. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียน
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สาเหตุเกิดจาก

- ครู กับ ครู

- อื่น ๆ
1. การล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ
ระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน

มาตรการป้องกันภัย
2. เมื่อครูลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิดกฎระเบียบ ไม่เป็นไปตาม
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
สถานศึกษาต้องแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบพร้อมกับระบุเหตุและการลงโทษ
3. สถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรม
ของนักเรียนให้เป็นไปด้วยดี
- ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน อย่างสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยามหรือข่มเหงประชาชน ให้การต้อนรับ อานวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และการรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
1. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบว่า ครูต้อง
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ชุมชน สังคม เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความเป็นธรรม
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน หากมีพฤติการณ์ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดนี้ ถือว่า
เป็นความผิดทางวินัย
2. โรงเรียนต้องควบคุม กากับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภาพเรียบร้อย ให้ความเป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง
หน้าที่ราชการของตน หากมีพฤติการณ์ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดนี้ ถือว่าเป็น
ความผิดทางวินัย
- ต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
ให้ความรู้แก่คณะครู และต้องควบคุม กากับ ดูแลแก่คณะครู เพื่อให้ทราบว่าครู
ต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง หากมี
พฤติการณ์ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดนี้ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย และถูกลงโทษ
ทางวินัย
- ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี มีวินัยช่วยเหลือเกื้อกูล
ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
1. ประชุมครูเพื่อให้ทราบว่า ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติงานด้วยความ
สามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน มีวินัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
2. โรงเรียนต้องควบคุม กากับ ดูแลให้ครูไม่กระทาการเพื่อให้เกิดความแตก
ความสามัคคีระหว่างคณะครู
1. คณะครูร่วมกันเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้า
2. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. หากนักเรียนถูกละเมิดควรนานักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแล
ติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
5. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ทราบและให้การช่วยเหลือ
6. ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การช่วยเหลือต่อไป
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2. สารเสพติด

มาตรการป้องกันภัย
1. ให้ความรู้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยของสิ่งเสพติด
2. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนกับสถานศึกษา สานสัมพันธ์
ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3. จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เช่น งานศิลปะ ด้านดนตรี และกีฬา เป็นต้น
4. จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
6. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
7. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
8. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
9. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจา
10. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจมาให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่
ผู้เรียน
3. การอุปโภคบริโภค
1. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัยของโรงเรียน
ของนักเรียนในโรงเรียน 2. จัดทาป้ายนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
3. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหาร โรงครัวทุกวัน
4. จัดให้มีระบบกาจัดขยะอย่างเหมาะสม
5. ในกรณีเกิดอุบัติภัยจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้ดาเนินการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล
6. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
7. จัดครูอนามัยอานวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาลร่วมกับ
ผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลนักเรียน
8. ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพังแดง
9. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น
4. การทะเลาะวิวาทของ 1. ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียน
2. แต่งตั้งคณะครู เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาท
3. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครอง
4. สถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างสันติวิธี
5. การถูกล่อลวง
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ รู้จักวิธีการเอาตัวรอดจาก
การถูกล่อลวง รวมไปถึงทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจากการถูกล่อลวงและ
ลักพา
2. ประสานงานกับชุมชน ผู้ปกครองในการสอดส่องนักเรียนอย่างทั่วถึง
3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อป้องกันการ
ถูกล่อลวงและลักพา
4. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพา และวิธีการ
ป้องกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ
5. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ปกครอง เพื่อดาเนินการติดตามค้นหา
6. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเบาะแส
7. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบตามลาดับ
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6. สื่อลามกอนาจาร

7. อบายมุข

8.พฤติกรรมชู้สาว
ระหว่างนักเรียน

มาตรการป้องกันภัย
1. มีมาตรการไม่ให้เผยแพร่สื่อลามกในสถานศึกษา
2. จัดทาหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมให้กับนักเรียน
3. จัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน
4. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา
ควบคุมดูแล ตามแหล่งจาหน่ายและเผยแพร่
5. ดาเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนนาสื่อลามก
อนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6. มอบครูประจาชั้น ติดตามและเฝ้าระวัง ภายหลังดาเนินการแก้ไขแล้ว
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น
1. สถานศึกษาร่วมกับชุมชนกาหนดให้โรงเรียนเป็น เป็นเขตปลอดอบายมุข
ทุกประเภท
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและปัญหาอบายมุข
ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน
3. ครูประจาชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหา
และกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ต้องรีบดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น
4. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทั้ง
การเรียน การใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การออกเที่ยวเตร่ หรือการทากิจกรรม
นอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม
5. ตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมใน
แหล่งอบายมุขต่าง ๆ
6. จัดทาทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
7. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือ
อย่างจริงจังร่วมกัน
8. จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดย
การประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน
1. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการ
วางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
2. มอบหมายครูประจาชั้น ให้คาปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
3. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ
4. ครูเวรควรตรวจตรารอบบริเวณโรงเรียน
5. ประสานงานกับชุมชนร่วมกับสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียน
6. เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบสืบหา
ข้อเท็จจริงและประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา ดาเนินการแก้ไข ใน
กรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรง
7. ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับขั้นตอน
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9. อินเทอร์เน็ตและเกม

มาตรการป้องกันภัย
1. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ให้แยกแยะข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้โทรศัพท์
อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์
3. ไม่ให้นักเรียนนาโทรศัพท์มาโรงเรียน เพราะจะเป็นการรบกวนเวลาเรียน
4. ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษากากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนและ
ประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน
5. คณะครูร่วมกันสอดส่องดูแลการพกโทรศัพท์และการเล่นเกมของนักเรียน
6. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
7. ครูคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่าง ๆ ในการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักเรียน
8. สอดส่องดูแลป้องปรามไม่ให้นักเรียนออกไปเล่นเกมในเวลาเรียน
10.ด้านสุขภาพอนามัย 1. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียน
นักเรียน การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้
ระบาดมากขึ้น
2. จัดทามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน
4. ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับสถานบริการ
สาธารณสุขใกล้โรงเรียน
5. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด
6. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน
7. จัดน้าดื่ม น้าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้าและระบบการจ่ายน้าให้
ถูกสุขอนามัย
8. มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ มีการทาความสะอาดทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
9. มีอุปกรณ์และสถานที่สาหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้างมือของ
นักเรียนอย่างถูกวิธี
10. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจาหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
11. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ
11. ด้านสัตว์มีพิษ
1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์มีพิษ
2. ให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจนวิธีการป้องกันและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์ เช่น กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
4. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีที่ได้รับพิษ
จากสัตว์มีพิษ
5. จัดทาแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สาเหตุเกิดจาก
มาตรการป้องกันภัย
- อุบัติภัย
1. สาเหตุเกิดจากอาคาร 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ โครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร เดือนละ
เรียน อาคารประกอบ 1 ครั้ง หรือตามความจาเป็น
2. แต่งตั้งคณะครูผู้มีความรู้ ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
3. ปฐมนิเทศนักเรียนที่มาเข้าเรียนใหม่ เกี่ยวกับอาคารสถานที่
4. ประชุมชี้แจงให้ความรู้ การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคาร
เรียน อาคารประกอบ
5. จัดทาป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย ทุกชั้น
เรียน และมีแผนผังประกอบ
6. ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ
7. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. สาเหตุเกิดจาก
1. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแล การรักษาความ
บริเวณภายใน
ปลอดภัยตลอดทั้งวัน
สถานศึกษา
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่งสถานพยาบาล
3. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
4. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม
ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง
6. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
7. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทาลาย
8. หลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ หรือเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
9. ครูเวรประจาวัน ครูประจาชั้น ควรดูแลนักเรียนเพื่อไม่เกิดเหตุขึ้นได้
3. สาเหตุเกิดจาก
1. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อม
เครื่องมือเครื่องใช้
ใช้งานอยู่เสมอ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. ซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ชารุด
ต่าง ๆ เช่น เครื่อง
3. แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูก
ทาน้าเย็น พัดลม
4. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
6. กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ อย่างปลอดภัย
4. สาเหตุเกิดจากการ
1. สถานศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมมือกันกาหนดมาตรการรับ- ส่งนักเรียนตอน
เดินทาง ไป – กลับ
เช้าและเลิกเรียน
ระหว่างบ้านและ
2. กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานยนต์ ขับขี่ให้ชิดทางซ้ายและไม่ขับเร็วเกิน
สถานศึกษา
กาหนด
3. จัดครูเวรประจาวันดูแลรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
4. ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สาเหตุจากการพา
1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไป
นักเรียนไปศึกษานอก ทัศนศึกษานอกสถานที่โดยเคร่งครัด
สถานที่ และทากิจกรรม 2. เตรียมการและวางแผนการดาเนินการอย่างชัดเจน
ต่าง ๆ
3. จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทางและทาประกันชีวิต (ประกันอุบัติเหตุ)
ให้นักเรียนทุกคนเมื่อออกศึกษานอกสถานที่ต่าง เช่น การทัศนศึกษา เป็นต้น
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6. สาเหตุจาก
ยานพาหนะรับ – ส่ง
นักเรียน

3

สาธารณภัย
1. วาตภัย

2. อุทกภัย

3. ธรณีพิบัติ

มาตรการป้องกันภัย
4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
5. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ป้ายบอกชื่อขบวนรถ
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ และ
ตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
9. หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเทศกาล
10. จัดระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างใกล้ชิด
11. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง
12. ตรวจดูความเหมาะสมและความปลอดภัยของสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา
1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยยานพาหนะ รับ –
ส่งนักเรียน
2. ตรวจสอบสภาพของยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพการ
ใช้งาน
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน เป็นต้น ประจา
ยานพาหนะ
4. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่ ใบอนุญาตการขับขี่
5. ตรวจสอบการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยผู้โดยสาร
6. กาหนดให้มีผู้ควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร
7. กาหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียน เช่น ห้าม
ห้อยโหน ปีนป้าย ยื่นแขนขาออกนอกตัวรถ หยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่
8. จัดทาป้ายชื่อรถรับ – ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน
1. ให้ความรู้แก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2. ตรวจสอบภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างสม่าเสมอ
3. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใกล้อาคาร
4. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่าเสมอ
5. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ
7. จัดครูอยู่เวรรักษาความปลอดภัย
1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่าเสมอ
3. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ
5. จัดครูอยู่เวรรักษาความปลอดภัย
1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใกล้อาคาร
3. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่าเสมอ
4. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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4. โรงเรียนห้วยตาเปอะ
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

มาตรการป้องกันภัย
5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ
6. จัดครูอยู่เวรรักษาความปลอดภัย
มาตรการป้องกันภัย
- การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
1. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน กรณีครูกระทาการล่วง
ละเมิดทางเพศนักเรียนถือเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญา
2. ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ ทางานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
เผ้าระวังการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
3. เมื่อเกิดกรณีครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน สถานศึกษา กรรมที่ได้รับการ
แต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่ และให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทันที
4. เมื่อเกิดกรณีครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนให้รายงานต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือและดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
- พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เช่น ไม่ตั้งใจเรียน หนีเรียน ไม่ไป
โรงเรียน คุยในห้องเรียน พูดไม่สุภาพ ก้าวร้าวเกเร โกหก เอาของเล่น
ผิดกฎโรงเรียน ขโมย ล้อเลียน/แกล้งเพื่อน แต่งกายผิดระเบียบ
1. กาหนดระเบียบโรงเรียนร่วมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน
และผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
2. จัดกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจในการทากิจกรรมต่าง ๆ ให้รางวัลแก่นักเรียนที่
ประพฤติตนตนตามระเบียบโรงเรียน เช่น การให้รางวัล เกียรติบัตร และคา
ชมเชยในโอกาสที่เหมาะสม เป็นต้น หากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ครู
จะไม่มีการลงโทษด้วยวิธีที่รุนแรง
3. ให้ครูกากับ ควบคุม ดูแลให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
ระเบียบโรงเรียนนักเรียนตามที่กาหนด
- การลงโทษนักเรียน
1. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง เพื่อทาความเข้าใจ หารือหรือทาข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการลงโทษนักเรียน
ที่สามารถทาได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ ห้ามลงโทษนักเรียน
ด้วยวิธีรุนแรงเกินกว่าเหตุ
2. ทาหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบพร้อมกับหา
แนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
3. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนที่มีความ
ประพฤติผิดกฎ โดยลงโทษไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 สถานศึกษาต้องดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่และแจ้งให้ผู้ปกครองและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
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- ครู กับ บุคคลอื่น

- ครู กับ ครู

- อื่น ๆ
1. การล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ
ระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน
2. สารเสพติด

มาตรการป้องกันภัย
- การลงโทษนักเรียน
1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้ง
หาแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
2. โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมของ
นักเรียนให้เป็นไปด้วยดี
- ต้องระพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน อย่างสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยามหรือข่มเหงประชาชน ให้การต้อนรับ อานวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และการรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบว่า ครูต้อง
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ชุมชน สังคม เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความเป็นธรรม
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน หากมีพฤติการณ์ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดนี้ ถือว่า
เป็นความผิดทางวินัย
- ต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
ให้ความรู้แก่คณะครู และต้องควบคุม กากับ ดูแลแก่คณะครู เพื่อให้ทราบว่าครู
ต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง หากมี
พฤติการณ์ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดนี้ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย และถูกลงโทษ
ทางวินัย
- ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี มีวินัยช่วยเหลือเกื้อกูล
ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
1. ประชุมครูเพื่อให้ทราบว่า ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติงานด้วยความ
สามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน มีวินัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ครูไม่กระทาการเพื่อให้เกิดความแตกความสามัคคี
ระหว่างคณะครู
1. คณะครูร่วมกันเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และ
สถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้า
2. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ทราบและให้การช่วยเหลือ
1. ให้ความรู้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยของสิ่งเสพติด
2. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนกับสถานศึกษา สานสัมพันธ์
ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3. จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เช่น งานศิลปะ ด้านดนตรี และกีฬา เป็นต้น
4. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
5. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
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3. การอุปโภคบริโภค 1. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัยของโรงเรียน
ของนักเรียนในโรงเรียน 2. จัดทาป้ายนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
3. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาหาร โรงครัวทุกวัน
4. จัดให้มีระบบกาจัดขยะอย่างเหมาะสม
5. ในกรณีเกิดอุบัติภัยจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้ดาเนินการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล
6. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
7. ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยตาเปอะเฉลิมพระ
เกียรติมาให้ความรู้แก่นักเรียนด้านอนามัย
8. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น
4. การทะเลาะวิวาท
1. แต่งตั้งคณะครู เพื่อรับผิดชอบงานวินัยนักเรียน
ของนักเรียน
2. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครอง
3. สถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างสันติวิธี
5. การถูกล่อลวง
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ รู้จักวิธีการเอาตัวรอดจาก
การถูกล่อลวง รวมไปถึงทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจากการถูกล่อลวงและ
ลักพา
2. ประสานงานกับชุมชน ผู้ปกครองในการสอดส่องนักเรียนอย่างทั่วถึง
3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อป้องกันการถูก
ล่อลวงและลักพา
4. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพา และวิธีการ
ป้องกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ
5. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ปกครอง เพื่อดาเนินการติดตามค้นหา
6. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้ง
เบาะแส
6. สื่อลามกอนาจาร
1. จัดทาหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมให้กับนักเรียน
2. จัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน
3. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา
ควบคุมดูแล ตามแหล่งจาหน่ายและเผยแพร่
4. ดาเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนนาสื่อลามก
อนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. มอบครูประจาชั้น ติดตามและเฝ้าระวัง ภายหลังดาเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น
7. พฤติกรรมชู้สาว
1. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการ
ระหว่างนักเรียน
วางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
2. มอบหมายครูประจาชั้น ให้คาปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
3. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ
4. ประสานงานกับชุมชนร่วมกับสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียน
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5. เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบสืบหา
ข้อเท็จจริงและประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา ดาเนินการแก้ไข ใน
กรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรง
6. ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับขั้นตอน
8. อินเทอร์เน็ตและเกม 1. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ให้แยกแยะข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้โทรศัพท์
อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์
3. ไม่ให้นักเรียนนาโทรศัพท์มาโรงเรียน เพราะจะเป็นการรบกวนเวลาเรียน
4. คณะครูร่วมกันสอดส่องดูแลการพกโทรศัพท์และการเล่นเกมของนักเรียน
5. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ครูคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่าง ๆ ในการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักเรียน
9. ด้านสุขภาพอนามัย 1. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียน
นักเรียน การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ
ให้ระบาดมากขึ้น
2. จัดทามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน
4. ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับสถานบริการ
สาธารณสุขใกล้โรงเรียน
5. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด
6. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน
7. จัดน้าดื่ม น้าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้าและระบบการจ่ายน้าให้
ถูกสุขอนามัย
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย มีการทาความสะอาดทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
9. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ
10. ด้านสัตว์มีพิษ
1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์มีพิษ
2. ให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจนวิธีการป้องกันและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์ เช่น กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
4. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีที่ได้รับพิษ
จากสัตว์มีพิษ
อุบัติภัย
1. สาเหตุเกิดจาก
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ โครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร เดือนละ
อาคารเรียน อาคาร
1 ครั้ง หรือตามความจาเป็น
ประกอบ
2. แต่งตั้งคณะครูผู้มีความรู้ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
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3

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย
3. ประชุมชี้แจงให้ความรู้ การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคาร
เรียน อาคารประกอบ
4. ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ
5. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. สาเหตุเกิดจาก
1. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแล การรักษาความ
บริเวณภายใน
ปลอดภัยตลอดทั้งวัน
สถานศึกษา
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่งสถานพยาบาล
3. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม
ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง
5. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
6. ครูเวรประจาวัน ครูประจาชั้น ควรดูแลนักเรียนเพื่อไม่เกิดเหตุขึ้นได้
3. สาเหตุเกิดจาก
1. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อม
เครื่องมือเครื่องใช้
ใช้งานอยู่เสมอ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. ซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ชารุด
ต่าง เช่น เครื่องทาน้า
3. แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูก
เย็น พัดลม คอมพิวเตอร์ 4. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้
ฯลฯ
6. กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ อย่างปลอดภัย
4. สาเหตุเกิดจากการ
1. สถานศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมมือกันกาหนดมาตรการรับ- ส่งนักเรียนตอน
เดินทาง ไป – กลับ
เช้าและเลิกเรียน
ระหว่างบ้านและ
2. กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานยนต์ ขับขี่ให้ชิดทางซ้ายและไม่ขับเร็วเกิน
สถานศึกษา
กาหนด
3. จัดครูเวรประจาวันดูแลรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
4. ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สาเหตุจากการพา
1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไป
นักเรียนไปศึกษานอก
2. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สถานที่ และทากิจกรรม 3. หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ
6. สาเหตุจาก
1. ตรวจสอบสภาพของยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพการ
ยานพาหนะรับ – ส่ง
ใช้งาน
นักเรียน
2. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่ ใบอนุญาตการขับขี่
3. กาหนดให้มีผู้ควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร
7. กาหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียน เช่น
ห้ามห้อยโหน ปีนป่าย ยื่นแขนขาออกนอกตัวรถ หยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่
- สาธารณภัย
1. วาตภัย
1. ให้ความรู้แก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2. ตรวจสอบภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างสม่าเสมอ
3. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใกล้อาคาร
4. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่าเสมอ
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2. อุทกภัย

3. ธรณีพิบัติ

มาตรการป้องกันภัย
5. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ
7. จัดครูอยู่เวรรักษาความปลอดภัย
1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่าเสมอ
3. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ
5. จัดครูอยู่เวรรักษาความปลอดภัย
1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใกล้อาคาร
3. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่าเสมอ
4. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ
6. จัดครูอยู่เวรรักษาความปลอดภัย

5. โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
มาตรการป้องกันภัย
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
1. สถานศึกษาควบคุมกากับใหครูปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนแบบอยางที่ดี
แกประชาชน
2. สถานศึกษาดาเนินการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู แจงกติกาใหนักเรียนทราบ
3. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง กรณีครูทาการลวงละเมิดทางเพศ
นักเรียน ถือเปนความผิดทางวินัยและทางอาญา
- ครู กับ บุคคลอื่น
1. สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการและผูปกครองอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
2. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน วาครูตองประพฤติเปน
แบบอยางที่ดีแกชุมชน สังคม สุภาพเรียบรอย ไมดูหมิ่นเหยียดหยาม
- ครู กับ ครู
1. ประชุมครูเพื่อใหทราบวา ตองมีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี
ชวยเหลือกัน ดูแลใหครูไมกระทาการเพื่อใหเกิดความแตกแยก
2. สถานศึกษาตองควบคุม กากับดูแลครูไมกระทาการเพื่อใหเกิดความ
แตกแยกสามัคคีกัน
- อื่น ๆ
- สารเสพติด
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสรางความตระหนักและใหนักเรียนเห็น
คุณค่าแหงตน
2. จัดทาระบบเครือขายระหวางผูปกครอง ชุมชน สถานที่
2
อุบัติภัย
1. แตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
2. ประชุมชี้แจงใหความรูการดูแลรักษาเฝาระวังความปลอดภัยอาคารสถานที่
3
สาธารณภัย
1. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณอยางสม่าเสมอ
2. จัดใหมีเจาหนาที่อยูเวรรักษาสถานที่ราชการอยางเครงครัด
3. ติดตามขาวพยากรณอากาศอยางสม่าเสมอ

-196. โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

- ครู กับ บุคคลอื่น

- ครู กับ ครู

- อื่น ๆ

2

อุบัติภัย

3

สาธารณภัย

7. โรงเรียนบ้านป่งขาม
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

มาตรการป้องกันภัย
1. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง กรณีครูทาการลวงละเมิดทางเพศ
นักเรียน ถือเปนความผิดทางวินัยและทางอาญา
2. สถานศึกษาดาเนินการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู แจงกติกาใหนักเรียน
ทราบ
3. สถานศึกษาควบคุมกากับใหครูปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนแบบอยางที่ดี
แกประชาชน
1. สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการและผูปกครองอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
2. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน วาครูตองประพฤติเปน
แบบอยางที่ดีแกชุมชน สังคม สุภาพเรียบรอย ไมดูหมิ่นเหยียดหยาม
1. ประชุมครูเพื่อใหทราบวา ตองมีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี
ชวยเหลือกัน ดูแลใหครูไมกระทาการเพื่อใหเกิดความแตกแยก
2. สถานศึกษาตองควบคุม กากับดูแลครูไมกระทาการเพื่อใหเกิดความ
แตกแยกสามัคคีกัน
- สารเสพติด
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสรางความตระหนักและใหนักเรียนเห็น
คุณค่าแหงตน
2. จัดทาระบบเครือขายระหวางผูปกครอง ชุมชน สถานที่
3. จัดตั้งกลุมกีฬาสงเสริมใหนักเรียนแสดงออกตามความสามารถ
4. จัดอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน
1. ตรวจสอบระบบไฟฟา สายไฟ โครงสรางและสวนประกอบอาคารเดือนละ
ครั้ง
2. แตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
3. ประชุมชี้แจงใหความรู การดูแลรักษาเฝาระวังความปลอดภัยอาคารสถานที่
1. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณอยางสม่าเสมอ
2. จัดใหมีเจาหนาที่อยูเวรรักษาสถานที่ราชการอยางเครงครัด
3. ติดตามขาวพยากรณอากาศอยางสม่าเสมอ
4. ตัดแตงกิ่งไม ตนไม ที่ใกลกับอาคาร
5. ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบอยางสม่าเสมอ
มาตรการป้องกันภัย
1. สถานศึกษาควบคุมกากับใหครูปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนแบบอยางที่ดี
แกประชาชน
2. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง กรณีครูทาการลวงละเมิดทางเพศ
นักเรียน ถือเปนความผิดทางวินัยและทางอาญา
3. สถานศึกษาดาเนินการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู แจงกติกาใหนักเรียนทราบ
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- ครู กับ บุคคลอื่น

มาตรการป้องกันภัย
1. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน วาครูตองประพฤติเปนแบบ
อยางที่ดีแกชุมชน สังคม สุภาพเรียบรอย ไมดูหมิ่นเหยียดหยาม
2. สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการและผูปกครองอยางนอยปละ
1 ครั้ง
- ครู กับ ครู
1. สถานศึกษาตองควบคุม กากับดูแลครูไมกระทาการเพื่อใหเกิดความ
แตกแยกสามัคคีกัน
2. ประชุมครูเพื่อใหทราบวา ตองมีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี
ชวยเหลือกัน ดูแลใหครูไมกระทาการเพื่อใหเกิดความแตกแยก
- อื่น ๆ
- สารเสพติด
1. จัดทาระบบเครือขายระหวางผูปกครอง ชุมชน สถานที่
2. จัดตั้งกลุมกีฬาสงเสริมใหนักเรียนแสดงออกตามความสามารถ
2
อุบัติภัย
1. แตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
2. ประชุมชี้แจงใหความรู การดูแลรักษาเฝาระวังความปลอดภัยอาคารสถานที่
3. ตรวจสอบระบบไฟฟา สายไฟ โครงสรางและสวนประกอบอาคารเดือนละ
ครั้ง
3
สาธารณภัย
1. จัดใหมีเจาหนาที่อยูเวรรักษาสถานที่ราชการอยางเครงครัด
2. ตัดแตงกิ่งไม ตนไม ที่ใกลกับอาคาร
3. ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบอยางสม่าเสมอ
8. โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
มาตรการป้องกันภัย
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
มีการวางมาตรการป้องกันการลงโทษนักเรียน
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. การทาทัณฑ์ ตัดคะแนนความประพฤติ และทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
3. โรงเรียนได้มีการจัดระเบียบมาตรการควบคุมความประพฤติของนักเรียน
4. สถานศึกษาได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองในแต่ละปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อ
แจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหารือแนวทางในการ
ป้องกันแก้ไข
- ครู กับ บุคคลอื่น
โรงเรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาโรงเรียนเป็นผู้ให้และผู้รับ
- ครู กับ ครู
- อื่น ๆ
1. ด้านสุขภาพอนามัย
1. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครูและบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียน
นักเรียน การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้
ระบาดมากขึ้น
2. จัดทามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน

-21ลาดับ

สาเหตุเกิดจาก

2. การอุปโภคบริโภค

2

อุบัติภัย
- อุบัติเหตุจากบริเวณ
ภายในสถานศึกษา

มาตรการป้องกันภัย
4. ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อดูแล
นักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด
5. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด
6. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน
7. จัดน้าดื่ม น้าใช้ให้ปลอดภัยรวมทั้งระบบกักเก็บน้าและระบบการจ่ายน้าให้
ถูกสุขอนามัย
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย
9. มีอุปกรณ์และสถานที่สาหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้างมือของ
นักเรียนอย่างถูกวิธี
10. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจาหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
11. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ
1. จัดทาป้ายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องอุปโภค
บริโภคอย่างถูกสุขอนามัย
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
โรงอาหารของโรงเรียน
1. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแลการรักษาความ
ปลอดภัยสถานศึกษา
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนาส่งสถานพยาบาล
3. กาหนด ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายในที่สูง/บ่อ
น้า/สระน้า อย่างเข้มงวด
4. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบารุงดูแลรักษาความสะอาด
โดยรอบสถานศึกษาสม่าเสมอ
5. จัดป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
6. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม
ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
7. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง
8. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
9. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทาลาย
10. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มั่นคงถาวร
11. ซ่อมแซมไฟฟ้าในสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานและปลอดภัยและ
ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและลัดวงจร
12. ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
13. แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม
14. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้
15. กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์
ได้อย่างปลอดภัย
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สาธารณภัย
1. สภาพแวดล้อม
ภายนอกของ
สถานศึกษา

2. อัคคีภัย/วาตภัย/
อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย

9. โรงเรียนมุกดาลัย
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
1. การล่วงละเมิดทาง
เพศนักเรียน

2. พฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน
เช่น ไม่ตั้งใจเรียน หนี
เรียน พูดคาหยาบ
ก้าวร้าว เกเร โกหก ผิด
กฎ ระเบียบของ
โรงเรียน ฯลฯ

มาตรการป้องกันภัย
1. สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อ
หาแนวทางแก้ไข
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
3. จัดทาป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
4. ดูแลสถานที่ให้สะอาด
5. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที
6. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
7. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
8. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคารเรียน
9. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่าเสมอ
10. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
11. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทุกอาคารบริเวณโรงเรียน
มาตรการป้องกันภัย
1. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน กรณีครูกระทาการล่วง
ละเมิดทางเพศนักเรียนถือเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามมิให้เกิดพฤติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
3. เมื่อเกิดกรณีครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน สถานศึกษา ต้องดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่และให้ความช่วยเหลือนักเรียน
4. รายงานต่อสานักงานเขตพื้นที่หน่วยงานบังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อให้
ความช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา โรงพยาบาล บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีตารวจ เพื่อดาเนินการ
ให้ความช่วยเหลือ
1. กาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง
หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแรงจูงใจในการเรียน จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม รับเด็กจากผู้ปกครอง
ตอนเช้า ชี้แจงกติกาให้นักเรียนทราบ ชื่นชมให้รางวัลนักเรียนที่ทาตามกฎ ไม่
กระทาผิดระเบียบ
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มาตรการป้องกันภัย
3. มอบหมายให้ครูกากับ ควบคุม ดูแลให้นักเรียนประพฤติตนให้เป็นไปตาม
ระเบียบระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนตามที่กาหนด
3. การลงโทษนักเรียน 1. โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง ปีละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหารือแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียน
2. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่กระทาผิด
กฎ ระเบียบ กฎหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบ พร้อมระบุเหตุ
และการลงโทษการกระทาผิดกฎ ระเบียบ กฎหมาย
- ครู กับ ครู
- ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
1. ประชุมครูเพื่อให้ทราบว่า ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน หรือ
ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ครูไม่กระทาการเพื่อให้เกิดความแตกแยกความ
สามัคคี
- อื่น ๆ
1. การล่วงละเมิดทาง
1. แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ร่างกายและจิตใจ
สถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้า
ระหว่างนักเรียน
2. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
4. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
5. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลาดับชั้น โดยปกปิดเป็นความลับ
6. นานักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
7. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล
8. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานี
ตารวจ เป็นต้น
2. การทาร้ายตัวเอง
1. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมาย
และการฆ่าตัวตาย
ครูประจาชั้น ครูแนะแนว สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. จัดทาระบบเครือข่ายช่วยเหลือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อ
การสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกัน แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับพฤติกรรม
นักเรียน
3. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย
5. ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยาให้คาปรึกษาอย่าง
สม่าเสมอ
6. ประสานพ่อ แม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
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3. สารเสพติด

มาตรการป้องกันภัย
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก และให้นักเรียนเห็น
คุณค่าแห่งตน
2. จัดทาระบบเครือข่ายช่วยเหลือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อ
การสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น งาน
ศิลปะ ด้านดนตรี และกีฬา เป็นต้น
4. จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
6. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
7. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
8. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
9. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
10. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนประจา
4. อินเทอร์เน็ตและเกม 1. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต
2. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกัน กวดขัน ดูแล ตามสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น
3. ครูฝ่ายปกครอง และครูที่ปรึกษา กากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียน
และประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน
อุบัติภัย
1. อุบัติเหตุจากอาคาร
1. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่าเสมอ
เรียน อาคารประกอบ
2. แต่งตั้งบุคลากรในกรดูแลรักษาอาคารสถานที่
3. สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
4. จัดทาป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย
5. ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
6. จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. อุบัติเหตุจากบริเวณ 1. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตาม ดูแลการรักษาความ
สถานศึกษา
ปลอดภัยตลอดทั้งวัน
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่งสถานพยาบาล
3. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ
5. จัดให้มีป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
6. จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่ง
แปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
7. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
8. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
9. จัดให้มีการบารุงรักษาความสะอาดโดยรอบอย่างสม่าเสมอ
10. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในกรจัดเก็บและทาลาย
11. หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตายได้ง่าย
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3. อุบัติเหตุจาก
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา

มาตรการป้องกันภัย
1. ให้มีการสารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและ
ชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
4. อุบัติเหตุจาก
1. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนใช้ทุกครั้ง
เครื่องมือ เครื่องใช้ และ 2. ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชารุด
อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์
4. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในที่เก็บทุกครั้งอย่างเป็นระเบียบ
ปลอดภัย
5. กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ให้ถูกต้อง
เหมาะกับประเภทกิจกรรม
5. อุบัติเหตุจากการ
1. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกาหนดมาตรการรับ-ส่ง
เดินทางไป-กลับ
นักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน
ระหว่างบ้านและ
2. ทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร
สถานศึกษา
3. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก
4. มีลูกเสืออาสาจราจรคอบอานวยความสะดวก
5. ประสานงานขอตารวจจราจรมาช่วยดูแลความปลอดภัยในการจราจรของ
นักเรียน
6. อุบัติเหตุจากการ
1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไป
พานักเรียนไปศึกษานอก ศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด
สถานศึกษา
2. เตรียมการและวางแผนการดาเนินการอย่างชัดเจน
3. จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
5. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ และ
ตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
7. อุบัติเหตุจากการนา
1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
นักเรียนร่วมกิจกรรม
2. จัดระบบดูแลปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
สาคัญ
3. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง
4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุกครั้ง
5. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน
6. จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกครั้ง
7. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ รถยนต์ และ
ตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
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สาธารณภัย
1. อัคคีภัย

2. วาตภัย

3. อุทกภัย

4. ธรณีพิบัติ

มาตรการป้องกันภัย
1. วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า
2. แต่งตั้งการรับผิดชอบตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์เครื่องอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพดีใช้งาน และปลอดภัย
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น
ติดตั้งถังดับเพลิงไว้ตามอาคารเรียน
4. จัดระเบียบในการเก็บรักษา สารสมบัติที่น่าจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายให้ถูกต้อง
ตามลักษณะการเก็บรักษา สารสมบัตินั้น ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้
เรียบร้อย โดยไม่สะสมเชื้อเพลิงไว้เกินปริมาณที่กาหนด เพราะเมื่อเกิดเพลิงไม้
ย่อมทาให้เกิดการติดต่อลุกลามขึ้นได้
5. ให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่บุคลากรโรงเรียน
และนักเรียน โดยการฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง
ตลอดจนการฝึกซ้อมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไม้
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์โรงเรียน อย่างเคร่งครัด
7. จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า
8. เมื่อเกิดสบถานการณ์ รายงานต้นสังกัดทันที
1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2. จัดให้มีการอยู่เวรยามรักษาการณ์โรงเรียนอย่างเคร่งครัด
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
4. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคารเรียน
5. ติดตามฟังข่าวอากาศจากแหล่งข่าวรัฐบาลตลอดเวลา และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความ
ช่วยเหลือทันที
1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2. จัดให้มีการอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
4. ควรติดตามฟังข่าวอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสม่าเสมอ เมื่อใดที่กรม
อุตุนิยมวิทยาเตือน ให้รีบอพยพไปอยู่ในที่สูง/อาคารที่มั่นคงแข็งแรง
5. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความ
ช่วยเหลือทันที
1. วางแผนป้องกันภัยในสถานศึกษา ชี้แจงบทบาทที่สมาชิกแต่ละบุคคลจะต้อง
ปฏิบัติ มีการฝึกซ้อมแผนที่จัดทาไว้ เพื่อเพิ่มลักษณะและความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจาก
อันตราย
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
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10. โรงเรียนบ้านดงยาง 1
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
- ครู กับ บุคคลอื่น
- ครู กับ ครู
2

- อื่น ๆ
อุบัติภัย

3

สาธารณภัย

11. โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

- ครู กับ บุคคลอื่น
- ครู กับ ครู
2

- อื่น ๆ
อุบัติภัย

3

สาธารณภัย

มาตรการป้องกันภัย
4. จัดให้มีการศึกษาถึงการปฐมพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรืออันตรายให้พ้นขีดอันตรายก่อนที่จะถึงมือแพทย์
5. จัดเตรียมยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ให้พร้อมที่จะใช้ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
6. มีรายชื่อสถานพยาบาลพร้อมโทรศัพท์ติดต่อเมื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้จัดส่ง
ไปรักษาพยาบาลได้ทันที
มาตรการป้องกันภัย
1. กาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
2. จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1. จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน
กาชับให้ครูปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548
กาชับให้ข้าราชการครูที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งเวรยามสอดส่อง ดูแล ให้รอบริเวณ
โรงเรียน
จัดประชุม ชี้แจง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง
นักเรียน ให้ช่วยระมัดระวังในการดาเนินการเผาขยะรอบบริเวณโรงเรียน
มาตรการป้องกันภัย
ประชุมกาหนดมาตรการป้องกันร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนและการลงโทษให้ผู้ปกครอง
เข้าใจและยอมรับ
ทาความเข้าใจกับครูทุกคนว่าบุคคลที่ส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกคนเป็น
เสมือนลูกค้าที่ต้องให้การบริการที่ดี
โรงเรียนได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของครูแต่ละคนอย่างชัดเจน ไม่ได้ก้าวก่ายกัน
และมีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรคอบกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูทุกคน
1. โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงให้นักเรียนเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่
การเล่นน้า การขึ้นต้นไม้ หรืออื่น ๆ
2. โรงเรียนจัดทาประกันภัยให้แก่นักเรียน
โรงเรียนช่วยกับหน่วยงานป้องกันสาธารณภัยได้ให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น การ
ป้องกันไฟไหม้ น้าท่วม

-2812. โรงเรียนบ้านแฝก
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
- ครู กับ บุคคลอื่น
- ครู กับ ครู
- อื่น ๆ
2
อุบัติภัย
3
สาธารณภัย
13. โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

- ครู กับ บุคคลอื่น
- ครู กับ ครู
2

- อื่น ๆ
อุบัติภัย

3

สาธารณภัย

14. โรงเรียนบ้านชะโนด 1
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
- ครู กับ บุคคลอื่น
- ครู กับ ครู
2

- อื่น ๆ
อุบัติภัย

มาตรการป้องกันภัย
ห้ามไม่ให้ครูลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง
ห้ามไม่ให้ครูทะเลาะวิวาทหรือทาร้ายร่างกายกับบุคคลอื่น
ห้ามไม่ให้ครูทะเลาะวิวาทหรือทาร้ายร่างกายกับครูด้วยกัน
มีการลงโทษ ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บน ตัดคะแนนประเมินเมื่อทาผิด
ป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ
ของโรงเรียน
ป้องกันสาธารณภัยโดยใช้สติ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง
มาตรการป้องกันภัย
1. ประชุมกาหนดมาตรการป้องกันร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนและการลงโทษให้ผู้ปกครอง
เข้าใจและยอมรับ
2. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ทาความเข้าใจกับครูทุกคนว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกคน
ปรึกษาหารือกัน
โรงเรียนได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของครูแต่ละคนอย่างชัดเจน ไม่ได้ก้าวก่ายกัน
และมีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรคอยกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูทุกคน
โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงให้นักเรียนเฝ้าระวังอุบัติภัยที่เกิดจากการขับขี่ การ
ใช้รถใช้ถนน การเล่นน้า เป็นต้น
โรงเรียนช่วยกับหน่วยงานป้องกันสาธารณภัยได้ให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น การ
ป้องกันไฟไหม้ น้าท่วม
มาตรการป้องกันภัย
ประชุมกาหนดมาตรการป้องกันร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนและการลงโทษให้ผู้ปกครอง
เข้าใจและยอมรับ
ทาความเข้าใจกับครูทุกคนว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกคน เป็น
เสมือนลูกค้าที่ต้องให้บริการที่ดี
โรงเรียนได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของครูแต่ละคนอย่างชัดเจน ไม่ได้ก้าวก่ายกัน
และมีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรคอยกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูทุกคน
1. โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงให้นักเรียนเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่
การเล่นน้า การขึ้นต้นไม้ หรืออื่น ๆ
2. โรงเรียนจัดทาประกันภัยให้แก่นักเรียน

-29ลาดับ
3

สาเหตุเกิดจาก
สาธารณภัย

15. โรงเรียนบ้านพรานอ้น
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

มาตรการป้องกันภัย
โรงเรียนช่วยกับหน่วยงานป้องกันสาธารณภัยได้ให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น
การป้องกันไฟไหม้ น้าท่วม
มาตรการป้องกันภัย

1. กาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียนร่วมกับครูและผุ้ปกครอง
2. ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทาความเข้าใจเรื่องการลงโทษ
นักเรียนที่ไม่เกินกว่าเกตุ และแนวทางแก้ไขพฤติกรรม
3. กากับติดตามไม่ให้ครูลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่รุนแรง ในกรณีถ้าครู
ลงโทษนักเรียนให้ทาหนังสือชี้แจงผู้บังคับบัญชาพร้อมระบุเหตุและวิธีการลงโทษ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.
2548
- ครู กับ บุคคลอื่น
1. ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทาความเข้าใจเรื่องการลงโทษ
นักเรียนที่ไม่เกินกว่าเกตุ และแนวทางแก้ไขพฤติกรรม
2. เมื่อครูลงโทษนักเรียนให้ทาหนังสือชี้แจงผู้บังคับบัญชาพร้อมระบุเหตุและ
วิธีการลงโทษโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียน พ.ศ. 2548
- ครู กับ ครู
ประชุมครูร่วมกันแนวทางการป้องกันภัยและร่วมกันปฏิบัติ
- อื่น ๆ
2
อุบัติภัย
1. ร่วมกับครูกาหนดแนวทางป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
2. อบรมนักเรียนและครูให้รู้แนวทางป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
3
สาธารณภัย
1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันกาหนดแนวทางป้องกันสาธารณภัย
โดยเฉพาะภัยจากการจราจร และภัยทางน้า
2. เชิญเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้การป้องกันสา
ธารณภัย
16. โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล”
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
มาตรการป้องกันภัย
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
1. ประชุมครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกัน
2. ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%
3. กาชับ ควบคุมการลงโทษนักเรียนอย่างระมัดระวัง
- ครู กับ บุคคลอื่น
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกไปร่วมงานกับชุมชน หน่วยงานอื่น ๆ ตาม
สมควร
- ครู กับ ครู
1. ประชุมครูทุกเดือน
2. มอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันอย่างน้อย เดือนละ 3 ครั้ง
- อื่น ๆ
1. ส่งเสริมให้ทุกคนดูข่าวสารจากทีวีให้มากขึ้น
2. จัดตั้งทีวีในห้องธุรการหรือห้องประชุม

-30ลาดับ
2
3

สาเหตุเกิดจาก
อุบัติภัย
สาธารณภัย

17. โรงเรียนบ้านโนนยาง
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
- ครู กับ บุคคลอื่น
- ครู กับ ครู

2

- อื่น ๆ
อุบัติภัย

3

สาธารณภัย

18. โรงเรียนบ้านดอนม่วย
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

- ครู กับ บุคคลอื่น
- ครู กับ ครู
- อื่น ๆ

มาตรการป้องกันภัย
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณโรงเรียนให้
มีความปลอดภัยตลอดเวลา
สารวจสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันสาธารณภัย อย่างสม่าเสมอ
และตลอดเวลา
มาตรการป้องกันภัย
1. ประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันภัยครู นักเรียน
2. ผู้อานวยการโรงเรียน ครูที่รับมอบหมายกรดาเนินงานมาตรการป้องกัน
ติดตาม กากับ มาตรการ
1. ประชุมปฏิบัติการการป้องกันภัยครูเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ การละเมิดสิทธิ
2. ผู้อานวยการ ครูที่มอบหมาย ติดตาม กากับการปฏิบัติ
1. ประชุมชี้แจงครู ร่วมออกมาตรการป้องกันภัยในสถานศึกษา
2. ให้ความรู้ กระตุ้นจรรยาบรรณวิชาชีพในที่ประชุมครูทุกครั้ง
3. มอบหมายครูติดตามการปฏิบัติของครู
4. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขมาตรการ
จัดทาป้ายรรรงค์ ประชาสัมพันธ์
1. ให้ความรู้อุบัติภัยนักเรียนและการป้องกัน
2. จัดระบบจารจรในโรงเรียน
3. จัดทาป้ายจราจรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
4. มอบหมายครูดูแลนักเรียนบริเวณถนน หน้าโรงเรียนในภาคเช้า ภาคบ่าย
และก่อนเลิกเรียน
จัดให้ความรู้และการป้องกันตนจากสาธารณภัย น้าท่วม ฟ้าคะนอง ดินถล่ม
พายุ ไฟไหม้ป่า ธรณีพิบัติ ฯลฯ
มาตรการป้องกันภัย
เมื่อข้าราชการครูได้ลงโทษนักเรียนที่กระทาผิดกฎ ระเบียบ จะต้องแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบ พร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทาผิด โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
2548
สถานศึกษามีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในแต่ละภาคเรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหารือ
แนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
-
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อุบัติภัย

3
สาธารณภัย
19. โรงเรียนบ้านนาโด่
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

มาตรการป้องกันภัย
สถานศึกษามีการจัดตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อป้องกันภัย มีการตัดต้นไม้ใหญ่ เพื่อ
ป้องกันต้นไม้หักโค่นทับอาคารสถานที่
มาตรการป้องกันภัย

1. โรงเรียนได้กาหนดระเบียบว่าด้วย ความประพฤติของนักเรียน
2. มีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อย ภาคเรียนละครั้ง
- ครู กับ บุคคลอื่น
มีการประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียน เพื่อทาความเข้าใจในกฎระเบียบของ
โรงเรียน พร้อมทั้งเหตุผลในการลงโทษ เมื่อกระทาความผิด
- ครู กับ ครู
มีการประชุมว่าด้วยระเบียบของโรงเรียนตามประพฤติ ระเบียบ และ
จรรยาบรรณครู
- อื่น ๆ
มีการกากับ ติดตามของผู้บริหารในการลงโทษนักเรียน และจัดการตามลงโทษ
4 สถาน ซึ่งได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน การทาทัณฑ์ ตัดคะแนนความประพฤติ ทา
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2
อุบัติภัย
มีการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน เสริมสร้างความเข้าใจใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันอุบัติภัย
3
สาธารณภัย
มีการประชุมชี้แจงและมาตรการป้องกันสาธารณภัย
20. โรงเรียนคาอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
มาตรการป้องกันภัย
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
ห้ามลงโทษด้วยวิธีที่รุนแรง วเช่น เฆี่ยน ตี (ให้ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
แทน)
- ครู กับ บุคคลอื่น
ประชุมร่วมกัน เพื่อให้รับรู้ข้อมูลกฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา
- ครู กับ ครู
ร่วมประชุม เสวนา เพื่อลดความขัดแย้งในส่วนของบุคลากรทางการศึกษา
- อื่น ๆ
2
อุบัติภัย
1. เดินข้ามสะพานลอยทั้งไป-กลับขณะมาโรงเรียน
2. รถรับ-ส่ง ผู้ปกครองให้จอดในที่จอดของทางโรงเรียนจัดให้เท่านั้น ห้ามนารถ
เข้าในบริเวณโรงเรียน
3
สาธารณภัย
1. เฝ้าระวังเหตุ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุฤดูร้อน ให้ดูแลอาคารที่
ชารุดใหเรีบซ่อมแซม
2. ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่รอบบริเวณสถานศึกษา เพื่อบรรเทากิ่งไม้หักหรือโค่นล้ม
ทับอาคาร และอื่น ๆ
21. โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
มาตรการป้องกันภัย
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
ระเบียบว่าด้วยความแระพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ปกครอง
- ครู กับ บุคคลอื่น
ระเบียบว่าด้วยความประพฤติของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
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- ครู กับ ครู
- อื่น ๆ
อุบัติภัย

3

สาธารณภัย

22. โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

- ครู กับ บุคคลอื่น

- ครู กับ ครู

มาตรการป้องกันภัย
ระเบียบว่าด้วยความประพฤติของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ระเบียบโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานว่าด้วยขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิด
อุบัติภัยและสาธารณภัย
ระเบียบโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานว่าด้วยขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิด
อุบัติภัยและสาธารณภัย
มาตรการป้องกันภัย
1. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและติดตาม
2. จัดให้มีกรอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
3. จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย
4. จัดให้มีการบริการให้คาปรึกษา
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
6. จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ
7. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุได้
ทันที
8. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
1. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและติดตาม
2. จัดให้มีกรอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
3. จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย
4. จัดให้มีการบริการให้คาปรึกษา
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
6. จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ
7. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุได้
ทันที
8. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
1. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและติดตาม
2. จัดให้มีกรอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
3. จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย
4. จัดให้มีการบริการให้คาปรึกษา
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
6. จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ
7. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุได้
ทันที
8. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
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อุบัติภัย

3

สาธารณภัย

23. โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

- ครู กับ บุคคลอื่น
- ครู กับ ครู

มาตรการป้องกันภัย
1. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนต้องรู้จักวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อนักเรียนได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินควรมีการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลและ
สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ หากจาเป็นควรมีพยาบาลประจาโรงเรียน ถ้าหากไม่
สามารถจัดหาพยาบาลประจาโรงเรียนได้ ครูที่ทาหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ
นักเรียนต้องมีความรู้หรือผ่านการอบรมเรื่องนี้มาโดยตรง
2. ทางโรงเรียนควรจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยให้กับนักเรียน
3. ครูในโรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยให้กับครู นักเรียน บุคลากรใฝนโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่าง
ปลอดภัย สร้างนิสัยระมัดระวัง และปลูกฝังการป้องกันภัย โดยสามารถบูรณา
การเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการจราจร อัคคีภัยและสารพิษต่าง ๆ
เข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติหรือกิจกรรม
ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน
1. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม
2. เป็นผู้มีเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่
4. เป็นผู้นามีน้าใจประชาธิปไตย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
5. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
6. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง การปกครอง
8. มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
9. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
มาตรการป้องกันภัย
- มีการวางมาตรการป้องกันการลงโทษนักเรียน
1. ว่ากล่าวตัดเตือน
2. การทาทัณฑ์ ตัดคะแนนความประพฤติ และทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
3. โรงเรียนได้มีการจัดระเบียบมาตรการควบคุมความประพฤติของนักเรียน
4. สถานศึกษาได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองในแต่ละปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อ
แจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหารือแนวทางในการ
ป้องกันแก้ไข
โรงเรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษา โรงเรียนเป็นผู้ให้และผู้รับ
-
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สาเหตุเกิดจาก
- อื่น ๆ
1. พฤติกรรมชู้สาว

มาตรการป้องกันภัย

1. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการ
วางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
2. มอบหมายครูประจาชั้น ให้คาปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
3. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ อันจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
4. กากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจาวัน
5. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และ
โรงเรียนในการแจ้งเบาะแส
6. เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบสืบหา
ข้อเท็จจริงและดาเนินการแก้ไข ในกรรีที่เป็นปัญหาร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชา
รายงานตามลาดับขั้นตอน
7. ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไข
ปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
8. ติดตาม กากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2. อินเทอร์เน็ตและเกม 1. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ให้แยกแยะข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้โทรศัพท์
อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์
3. ประสานความร่วมมือผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกัน กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น
4. ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษากากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนและ
ประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน
5. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ดาเนินการนากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ
ใช้อินเทอร์เน็ต
7. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ตา่ ง ๆ
8. ประสานเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบ
ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม ที่ให้บริการนักเรียนช่วงเวลาเรียน
3. ด้านสุขภาพอนามัย 1. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
ของนักเรียน
นักเรียน การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้
ระบาดมากขึ้น
2. จัดทามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน
4. ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อ
ดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด
5. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด
6. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน
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มาตรการป้องกันภัย
7. จัดน้าดื่ม น้าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้าและระบบการจ่ายน้าให้ถูก
สุขอนามัย
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย
9. มีอุปกรณ์และสถานที่สาหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้างมือของ
นักเรียนอย่างถูกวิธี
10. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจาหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
11. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ
4. การล่วงละเมิดทาง
1. แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ร่างกายและจิตใจ
และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้า
2. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
4. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
5. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลาดับขั้น
6. นานักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
7. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ทราบและให้การช่วยเหลือ
8. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานี
ตารวจ เป็นต้น
5. สารเสพติด
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก และให้นักเรียนเห็น
คุณค่าแห่งตน
2. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสาร
และสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น ศิลปะ
ดนตรี กีฬา เป็นต้น
4. จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
6. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
7. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
8. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
9. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
10. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจา
6. การอุปโภคบริโภค 1. จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (อย.น้อย) เพื่อตรวจสอบ
ของนักเรียนในโรงเรียน คุณภาพและสารปนเปื้อนในอาหารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
2. จัดทาป้ายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องอุปโภค
บริโภคอาหารอย่างถูกสุขอนามัย
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
ดรงอาหารของโรงเรียน
4. จัดให้มีระบบกาจัดขยะการบาบักน้าเสีย และจัดสร้างบ่อดักไขมัน
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7. การทะเลาะวิวาท
ของนักเรียน

8. การถูกล่อลวงและ
ลักพา

9. สื่อลามกอนาจาร

มาตรการป้องกันภัย
5. ในกรณีเกิดอุบัติภัยจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้ดาเนินการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล
6. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
7. จัดครูอนามัยอานวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาลร่วมกับ
ผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลนักเรียน
8. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น
1. ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสาร
และสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3. จัดให้มีหน่วยการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาท
โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
4. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครอง
นักเรียนทราบและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้ผุ้บังคับบัญชารับทราบ
ตามลาดับ
5. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ อปพร. หรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การ
ตัดสินใจ การให้คาปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจาก
การล่อลวงและลักพา
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดเวรยามเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการสอดส่องนักเรียนอย่าง
ทั่วถึงและสม่าเสมอ
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อป้องกันการถูก
ล่อลวงและลักพา
5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพา และวิธีการ
ป้องกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ
6. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ปกครอง เพื่อดาเนินการติดตามค้นหา
7. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้ง
เบาะแส
8. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดยรายงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ
1. ควบคุมดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
2. จัดทาหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน
3. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับ
นักเรียน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
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10. อบายมุข

2

อุบัติภัย
1. อุบัติเหตุจากบริเวณ
ภายในสถานศึกษา

มาตรการป้องกันภัย
4. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา
ควบคุมดูแล ตามแหล่งจาหน่ายและเผยแพร่
5. ดาเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนนาสื่อลามก
อนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6. มอบครูประจาชั้น ติดตามและเฝ้าระวัง ภายหลังดาเนินการแก้ไขแล้ว
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น
1. กาหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท
2. จัดทาแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและปัญหาอบายมุข
ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน
4. มอบหมายครูประจาชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่ม
ที่มีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น
1. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแล การรักษาความ
ปลอดภัยตลอดทั้งวัน
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่งสถานพยาบาล
3. กาหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายในที่สูง/บ่อน้า/
สระน้า อย่างเข้มงวด
4. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบารุงดูแลรักษาความสะอาด
โดยรอบสถานศึกษาสม่าเสมอ
5. จัดทาป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
6. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม
ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
7. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง
8. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
9. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทาลาย
10. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มั่นคงถาวร
11. ซ่อมแซมไฟฟ้าในสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานและปลอดภัย และ
ติดตั้งระบบเซฟตี้ป้องกันไฟรั่วและลัดวงจร
12. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
13. ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชารุด
14. แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม
15. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้
16. กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์
ได้อย่างปลอดภัย
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2. สภาพแวดล้อม
ภายนอกของ
สถานศึกษา

3

สาธารณภัย
- อัคคีภัย/วาตภัย/
อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย

24. โรงเรียนนาคาน้อยวิทยา
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

มาตรการป้องกันภัย
1. สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อ
หาแนวทางแก้ไข
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
5. ให้ตารวจอบรมเรื่องกฎจราจร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
2. ให้ความรู้และจัดทาแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
4. จัดทาป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
5. ดูแลสถานที่ให้สะอาด
6. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที
7. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
8. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
9. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
10. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่าเสมอ
11. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
12. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
13. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทุกอาคาร
มาตรการป้องกันภัย
- เกี่ยวกับครู
1. ให้ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548
2. ให้ศึกษาจรรยาบรรณครู
3. ให้ศึกษากรณีความผิดวินัยเกี่ยวกับการลงโทษ
4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก ความเข้าใจวัยรุ่น สุขภาวะทางเพศ
5. ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนเดือนละครั้งหรือเมื่อพบว่านักเรียนมีปัญหา
6. ร่วมกิจกรรมผู้ปกครองเมื่อมีโอกาส
7. กาหนดมาตรการลงโทษนักเรียนในโรงเรียนร่วมกัน ทั้งนี้ไม่ขัดระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และ
เป็นไปเพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- เกี่ยวกับนักเรียน
1. อบรมการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของห้องเรียนและของโรงเรียน โทษที่
จะได้รับตลอดจนการมีมารยาทที่ดีของนักเรียน
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สาเหตุเกิดจาก
- ครู กับ บุคคลอื่น

- ครู กับ ครู
- อื่น ๆ
2

อุบัติภัย

มาตรการป้องกันภัย
2. กาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในห้องเรียน สภานักเรียน
3. การให้ขวัญกาลังใจด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยคุณครูประจาชั้นและจากโรงเรียน
- ครูกับกรรมการสถานศึกษาและคนในชุมชน (ที่ไม่ใช่ผู้ปกครองนักเรียน)
1. ทาความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ามีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ต่องานในหน้าที่ของเราอย่างไร
2. สื่อสารเชิงบวกและสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
- ครูกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ ประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีของ
โรงเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้เขาลงมาช่วยสนับสนุนการศึกษา
1. สารวจอาคาเรียน อาคารประกอบที่ชารุด แล้วทาการซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี
ไม่เป็นอันตรายต่อคนได้
2. สารวจระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ซ่อมแซมส่วนที่
ชารุด
3. ห้องน้า ห้องส้วม ถ้าหากพบอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ชารุดซ่อมแซม
ให้ได้ใช้งานได้ดี ห้องน้าชั้นอนุบาล ครูจะดูแลเป็นพิเศษ พื้นที่ลื่น เมื่อนักเรียนเข้า
ห้องน้าครูจะพาไป
4. ตัดแต่งต้นไม้ สวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ
5. ในบริเวณโรงเรียนจัดให้มีที่ทิ้งขยะ แยกขยะที่เป็นอันตราย
6. ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน ให้สัญจรไปมาได้สะดวก
7. สนามกีฬาปรับพื้นที่ไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่อ
8. อุปกรณ์ในสนามกีฬาที่ชารุด ซ่อมแซมให้มีความแข็งแรงปลอดภัย
9. รัว้ ประตูโรงเรียนซ่อมแซมให้มีความแข็งแรง
10. ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาทาการเรียนการสอน
11. ถนนรอบบริเวณโรงเรียนห้ามไม่ให้พ่อค้าแม่ค้านาสิ่งของมาขาย เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกไปซื้ออาหารนอกโรงเรียน
12. ประชุมคณะครูจัดทามาตรการและรับทราบนาไปปฏิบัติ
13. ครูเวรประจาวันแจ้งมาตรการป้องกันอบุติภัยในโรงเรียนและข้อปฏิบัติที่
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อตัวนักเรียนเอง
14. การใช้แก๊สในห้องครัวและของมีคม กาน้าร้อน ในแต่ละชั้นครูและนักการ
จะเป็นคนใช้และดูแลจัดเก็บให้ปลอดภัย
15. จัดให้มีห้องพยาบาล มียาใช้ปฐมพายบาลที่รวดเร็วหากมีอุบัติเหตุ
16. สถานที่จอดรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ จัดให้เป็นสัดส่วน
17. มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย
18. ไม่ให้นักเรียนนาไม้ขีดไฟ และของมีคมที่เป็นอันตรายเข้ามาในโรงเรียน
19. ไม่ให้นักเรียนออกไปเล่นน้าในแหล่งน้าที่เสี่ยงต่อการจมน้า และถ้าไปต้อง
ไปกับผู้ปกครอง
20. ให้นักเรียนใช้สะพานลอยข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียน
21. การเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าครูจะต้องกาชับให้ปิดทุกครั้งหลังใช้งาน
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สาเหตุเกิดจาก
สาธารณภัย

25. โรงเรียนบ้านท่าไค้
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
- ครู กับ บุคคลอื่น
- ครู กับ ครู
- อื่น ๆ
2

อุบัติภัย

3

สาธารณภัย

26. โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

- ครู กับ บุคคลอื่น

มาตรการป้องกันภัย
วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยทางถนน โรคระบาด ครูให้ความรู้และกาหนดจุด
รวมพล การเอาตัวรอด โดยเชิญผู้มีความรู้ให้ความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มาตรการป้องกันภัย
1. ประชุมครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกัน
2. ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%
3. กาชับ ควบคุมการลงโทษนักเรียนอย่างระมัดระวัง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกไปร่วมงานกับชุมชน หน่วยงานอื่น ๆ ตาม
สมควร
1. ประชุมครูทุกเดือน
2. มอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันอย่างน้อย เดือนละ 3 ครั้ง
1. ส่งเสริมให้ทุกคนดูข่าวสารจากทีวีให้มากขึ้น
2. จัดตั้งทีวีในห้องธุรการหรือห้องประชุม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณโรงเรียนให้
มีความปลอดภัยตลอดเวลา
สารวจสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันสาธารณภัย อย่างสม่าเสมอ
และตลอดเวลา
มาตรการป้องกันภัย
1. ห้ามข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษานานักเรียนออกนอกสถานที่
โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปกครองนักเรียน
2. จัดให้มีประชุมผู้ปกครองในแต่ละภารเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เพื่อแจ้งเตือนพฤติกรรมของนักเรียนในปกครองทราบ รวมทั้งหารือแนวทางใน
การแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
3. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่กับนักเรียนสองต่อสองในที่
ลับตาคนหรือในที่ทบี่ ุคคลอื่นไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
4. ห้ามข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาปล่อยให้นักเรียนไปกับบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง เว้นแต่บุคคลที่ผู้ปกครองมอบหมายให้ทาหน้าที่แทน
5. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนเกินกว่าที่
ระเบียบของทางการกาหนด
1. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่าง ๆ
หลอกลวงหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น เพื่อคาดหวังให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิ
ควรได้
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้วาจาที่สุภาพและให้บริการ
ด้วยมิตรไมตรีแก่ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ
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สาเหตุเกิดจาก
- ครู กับ ครู

- อื่น ๆ

2

อุบัติภัย
- อัคคีภัย/วาตภัย/
อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย

3

สาธารณภัย
1. จากอาคารเรียน
อาคารประกอบ

มาตรการป้องกันภัย
3. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนไปในทางชู้สาวกับ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสของตนเอง
1. สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่การสอนและหน้าที่
รับผิดชอบอื่น โดยการออกคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน
2. สร้างขวัญและกาลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก ความสามัคคีระหว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานาความลับของเพื่อน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาเปิดเผยทาให้เกิดความเสียหาย
5. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสนิทสนมหรือมีความสัมพันธ์
ระหว่างชายหญิงเกินเลยความเป็นเพื่อนร่วมงานตามปกติ
6. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่าง ๆ
หลอกลวงหรือกลั่นแกล้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
1. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
3. จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย
4. จัดให้การบริการให้คาปรึกษา
5. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
2. ให้ความรู้และจัดทาแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
4. จัดทาป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
5. ดูแลสถานที่ให้สะอาด
6. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที
7. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
8. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
9. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
10. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
11. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
12. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารเดือนละ 1
ครั้ง/ความจาเป็น
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
3. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่
4. ชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษา เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารเรียน
อาคารประกอบ
5. จัดทาป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตรายทุกชั้น
เรียน และแผนผัง
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มาตรการป้องกันภัย
6. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. จากบริเวณภายใน
1. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแล การรักษาความ
และภายนอก
ปลอดภัยตลอดทั้งวัน
สถานศึกษา
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่งสถานพยาบาล
3. กาหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายในที่สูง/บ่อน้า/
สระน้า อย่างเข้มงวด
4. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบารุงดูแลรักษาความสะอาด
โดยรอบสถานศึกษาสม่าเสมอ
5. จัดทาป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
6. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม
ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
7. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง
8. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
9. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทาลาย
10. สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อหาแนวทางแก้ไข
11. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
12. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
13. จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
3. การเดินทาง
1. สถานศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมมือกันกาหนดมาตรการรับ- ส่งนักเรียนตอน
ไป – กลับ ระหว่างบ้าน เช้าและเลิกเรียน
และสถานศึกษา
2. กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว
3. จัดครูเวรประจาวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ
4. แนะนาการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง
5. ทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร
6. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก
4. ยานพาหนะรับ – ส่ง 1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยยานพาหนะ
นักเรียน
รับ – ส่งนักเรียน
2. ตรวจสอบสภาพของยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพการ
ใช้งาน
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน เป็นต้น ประจา
ยานพาหนะ
4. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่ ใบอนุญาตการขับขี่
5. กาหนดให้มีผู้ควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร
6. กาหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้จ้าง
เช่น ห้ามห้อยโหน ปีนป้าย หยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่
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5. การพานักเรียนไป
ศึกษานอกสถานที่ และ
การนานักเรียนร่วม
กิจกรรมสาคัญ

27. โรงเรียนบ้านโพนไฮ
ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
1
ภัยบุคคล
- ครู กับ นักเรียน
- ครู กับ บุคคลอื่น
- ครู กับ ครู
- อื่น ๆ
2
อุบัติภัย
3

สาธารณภัย

มาตรการป้องกันภัย
1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่โดยเคร่งครัด
2. เตรียมการและวางแผนการดาเนินการอย่างชัดเจน
3. จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
5. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ป้ายบอกชื่อขบวนรถ
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ และ
ตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
10. จัดระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างใกล้ชิด
11. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง
12. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย
13. ประสานงานเจ้าหน้ที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน
มาตรการป้องกันภัย
ห้ามไม่ให้ครูลงโทษนักเรียนด้วยวิธีที่รุนแรง
ห้ามไม่ให้ครูมีเหตุทะเลาะวิวาท หรือทาร้ายร่างกายกับบุคคลอื่น
ห้ามไม่ให้ครูมีเรื่องทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายกับครูด้วยกัน
มีการลงโทษ ว่ากล่าวตักเตือน การทาทัณฑ์บน ตัดคะแนนประเมินเมื่อทาผิด
ป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นโดยใช้กฎระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติของ
โรงเรียน
ป้องกันสาธารณภัยโดยให้ใช้สติ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง

