มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
*******************
1. นโยบายและการวางแผนการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลาดับ
1.

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการป้องกันภัย

ภัยบุคคล

มาตรการการป้องกันและแก้ไข ครู กับ นักเรียน

- ครู กับ นักเรียน

1. โรงเรียนกำหนดระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนร่วมกับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับ
กฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. โรงเรียนมีกำรประชุมผู้ปกครองประจำปีกำรศึกษำ ๑ ครั้ง ในกำรทำควำม
เข้ำใจและหำรือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องกำรลงโทษนักเรียน และจัดทำหนังสือ
แจ้งควำมประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ พร้อมทั้งหำแนวทำง
แก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
3. โรงเรียนมีกำรเชิญนักจิตแพทย์มำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในพฤติกรรม
ของนักเรียน
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กำกับติดตำมไม่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำลงโทษนักเรียนด้วยวิธีควำมรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง
ควำมโกรธ หรือควำมพยำบำท โดยคำนึกถึงอำยุของนักเรียน และควำม
ร้ำยแรงของพฤติกำรณ์ประกอบกำรลงโทษด้วย โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘
มีกำรลงโทษผู้กระทำควำมผิด มี ๔ สถำน ดังนี้
1. ว่ำกล่ำวตักเตือน
2. กำรทำทัณฑ์บน
3. กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ
4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. โรงเรียนจัดให้มีกำรประเมินสภำวะทำงอำรมณ์ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจำปี อย่ำงน้อยปีละ ๑ พร้อมทั้งรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
มาตรการการป้องกันและแก้ไข ครู กับ บุคคลภายนอก
1. โรงเรียนจัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครอง ในแต่ละภำคเรียน อย่ำงน้อย
ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ
รวมทั้งหำรือแนวทำงในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
2. เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ลงโทษนักเรียนที่กระทำ

- ครู กับ
บุคคลอื่น

2.

อุบัติภัย

ผิด กฎ ระเบียบ กฎหมำย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทรำบ พร้อม
ระบุเหตุและกำรลงโทษกำรกระทำผิด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘
มีกำรลงโทษผู้กระทำควำมผิด มี ๔ สถำน ดังนี้
1. ว่ำกล่ำวตักเตือน
2. กำรทำทัณฑ์บน
3. กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ
4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในพฤติกรรมของ
บุตรหลำนของผู้ปกครองควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อที่จะบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ ำ สำยไฟโครงสร้ ำ งและส่ ว นประกอบอำคำร
เดือนละ 1 ครั้ง ตำมควำมจำเป็น
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในกำรดูแลรักษำอำคำรสถำนที่
3. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอำคำรสถำนที่
4. ชี้แจงให้ควำมรู้กำรดูแลรักษำเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยของอำคำรเรียน
อำคำรประกอบ
5. จัดทำป้ำยและแผนผังข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในจุดอันตรำยทุก
ชั้นเรียน และแผนผัง
6. จัดให้มีแผนซักซ้อมกำรป้องกันและซักซ้อมกำรเคลื่อนย้ำยกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง
7. แต่งตั้งเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. นักกำรภำรโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
2. อุบัติเหตุจากบริเวณภายในสถานศึกษา
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตำมดูแลกำรรักษำควำม
ปลอดภัยตลอดทั้งวัน
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยำบำลเบื้องต้น และนำส่งสถำนพยำบำล

3. กำหนดควบคุมดูแลกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรปีนป่ำยในที่สูง/
บ่อน้ำ/สระน้ำ อย่ำงเข้มงวด
4. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษำควำม
สะอำดโดยรอบสถำนศึกษำสม่ำเสมอ
5. จัดให้ป้ำยคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุ
6. ให้ควำมรู้และแนวทำงปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม
ซึ่งอำจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรำย
7. ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงรอบบริเวณสถำนศึกษำและจุดเสี่ยง
8. จัดให้มีระบบกำรขออนุญำตออกนอกสถำนศึกษำ
9. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในกำรจัดเก็บและทำลำย
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูเวรประจำวัน
3. ครูอนำมัยโรงเรียน
4. นักกำรภำรโรง
5. เจ้ำหน้ำที่สถำนีอนำมัย
6. นักเรียน
7. ผู้ปกครอง
3. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. สำรวจสภำพปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม มลภำวะในสถำนศึกษำและชุมชน
เพื่อหำแนวทำงแก้ไข
2. แต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำร โดยใช้ ชุ มชนและองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น มี
ส่วนร่วมในกำรหำแนวทำงป้องกันและแก้ไข
3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น
4. จัดกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักต่อปัญหำสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียน บุคลำกรในสถำนศึกษำและชุมชน
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครู
3. นักเรียน
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
4. อุ บั ติ เ หตุ จ ากเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งเล่ น สนามอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
เช่น เครื่องท้าน้าเย็น พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนำม และอุปกรณ์ต่ำงๆ
ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ
2. ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม และอุปกรณ์ต่ำงๆที่ชำรุด
3. แนะนำ สำธิต และควบคุมกำรใช้ อย่ำงถูกวิ ธีตำมประเภทของอุ ปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม
4. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้
5. กำกับ ดูแลนักเรียนในกำรใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม อุปกรณ์
ได้อย่ำงปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครู
3. นักกำรภำรโรง
4. นักเรียน
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน
5. อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และสถานศึกษา
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกำหนดมำตรกำร รับ-ส่ง
นักเรียนตอนเช้ำและเลิกเรียน
2. กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยำน จักรยำนยนต์ให้ชิดทำงซ้ำยและเป็นแถว
3. จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมำรับ
4. แนะนำกำรเดินแถวกลับบ้ำนและให้พี่ดูแลน้อง
5. ทำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรฝึกปฏิบัติตำมกฎจรำจร
6. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้ำออก
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครู
3. นักกำรภำรโรง
4. นักเรียน
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน

6. อุ บั ติ เ หตุ จ ากการพา นั ก เรี ย นไปศึ ก ษานอก สถานศึ ก ษา
และการน้านักเรียนร่วมกิจกรรมส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ศึกษำและปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรพำนักเรียน
ไปศึกษำนอกสถำนศึกษำโดยเคร่งครัด
2. เตรียมกำรและวำงแผนกำรดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน
3. จัดทำประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทำง
4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
5. จัดให้มีป้ำยชื่อแสดงรำยละเอียดนักเรียน/ป้ำยบอกชื่อขบวนรถ
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
7. ควบคุมดูแลกำรซื้ออำหำรรับประทำน
8. หำกมี ก ำรใช้ พ ำหนะรถยนต์ ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต รวจสภำพรถยนต์
และตรวจประวัติคนขับเพื่อควำมปลอดภัย
9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำย
10. จัดระบบดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงใกล้ชิด
11. ให้ควำมรู้นักเรียนในกำรร่วมกิจกรรมอย่ำงปลอดภัยทุกครั้ง
12. ตรวจดูควำมเหมำะสมของสถำนที่ที่ปลอดภัย
13. ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยท้องถนน
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครู
3. นักกำรภำรโรง
4. นักเรียน
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน
7.อุบัติเหตุจากยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ศึกษำและปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยยำนพำหนะ
รับ-ส่งนักเรียน
2. ตรวจสอบยำนพำหนะให้มีควำมเหมำะสมปลอดภัยต่อสภำพกำรใช้งำน
3. ตรว จสอบอุ ปกร ณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ถั ง ดั บ เพลิ ง ค้ อ น เป็ น ต้ น
ประจำยำนพำหนะ
4. ตรวจสอบประวัติคนขับ ควำมสำมำรถในกำรขับขี่ใบอนุญำตกำรขับขี่
5. กำหนดให้มีพนักงำนควบคุมเพื่อดูแลควำมปลอดภัยของผู้โดยสำร
6. กำหนดแนวปฏิบัติในกำรโดยสำรด้วยควำมปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้จ้ำง
เช่น ห้ำมห้อยโหน ปีนป่ำยหยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่

7. ตรวจสอบจำนวนนักเรียนทุกครั้งที่มีกำรขึ้นและลงรถยนต์
8. จัดทำป้ำยชือ่ รถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่ำงชัดเจน
9. กำรประกันภัยโดยควำมสมัครใจสำหรับนักเรียน

3.

สาธารณภัย

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำร โรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. นักกำรภำรโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
7. นักเรียน
ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. อัคคีภัย/วำตภัย/อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่ำงสม่ำเสมอ
1.2 ให้ควำมรู้และจัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับกำรดับไฟ หนีไฟ
1.3 จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่อยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำรอย่ำงเคร่งครัด
1.4 จัดทำป้ำยแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
1.5 ดูแลสถำนที่ให้สะอำด
1.6 ถ้ำเกิดเหตุอัคคีภัยรำยงำนต้นสังกัดทันที
1.7 ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจำกอันตรำย
1.8 ตรวจสอบสภำพอำคำรต่ำงๆอย่ำงสม่ำเสมอ
1.9 ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อำคำร
1.10 ติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศสม่ำเสมอ
1.11 จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
1.12 จัดป้ำยแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. นักกำรภำรโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
7. นักเรียน

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
1. การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. แต่งตั้งกรรมกำรเฝ้ำระวังป้องปรำมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
และสถำนที่จุดเสี่ยง โดยเฉพำะห้องเรียน ห้องน้ำ
2. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. จัดบริกำรให้คำปรึกษำแก่นักเรียน
4. ใช้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
5. ให้มีผู้รับผิดชอบรำยงำนตำมลำดับขั้น
6. น ำนั ก เรี ย นเข้ ำ สู่ ก ำรช่ ว ยเหลื อ โดยมี ค รู ดู แ ลติ ด ตำมอย่ ำ งใกล้ ชิ ด
และต่อเนื่อง
7. ประสำนงำนผู้ปกครองเพื่อให้ควำมช่วยเหลือดูแล
8. ประสำนงำนหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น บ้ ำ นพั ก เด็ ก และครอบครั ว
สถำนีตำรวจ เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
2. การท้าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. จั ด ให้ มี ระบบกำรดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นอ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
โดยมอบหมำยครูประจำชั้น สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรำยบุคคล
2. จัด ท ำระบบเครื อ ข่ำ ยระหว่ ำ งผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สถำนศึ ก ษำ เพื่อ กำร
สื่อสำรและสำนสั มพันธ์ร่ว มมือป้องกันแก้ไ ขปัญ หำ เกี่ยวกับพฤติกรรม
นักเรียน
3. จั ดกิ จ กรรมปลู ก ฝัง ให้ เ กิด ควำมรัก ควำมสำมั คคี ควำมเอื้ อ อำทรและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย
5. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญ ให้คำปรึกษำอย่ำงสม่ำเสมอ
6. ประสำนพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหำ เพื่อแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น

3.ผู้ปกครอง
4.ชุมชน
3. สารเสพติด
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก และให้นักเรียนเห็น
คุณค่ำแห่งตน
2. จัดทำระบบเครือข่ำยระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนศึกษำ เพื่อกำร
สื่อสำรและสำนสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหำเกี่ยว เกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน
3. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตำมควำมสำมำรถที่ถูกต้อง เช่น ศิลปะ
ดนตรี กีฬำ เป็นต้น
4. จัดกลุ่มเฝ้ำระวังโดยอำศัยเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
5. จัดกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
6. ให้ควำมรู้แก่นักเรียนในกำรเลือกชมสื่อในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม
7. จั ด บรรยำกำศสิ่ ง แวดล้ อ มในสถำนศึ ก ษำให้ ส ะอำด ร่ ม รื่ น สวยงำม
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
8. ใช้มำตรกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
9. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
10. คัดกรองและตรวจสุขภำพนักเรียนเป็นประจำ
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
5. ชุมชน
4.การอุปโภคบริโภค
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถำนศึกษำ (อย.น้อย) เพื่อตรวจสอบ
คุณภำพและสำรปนเปื้อนในอำหำร และประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
2. จัด ทำป้ ำยนิเ ทศ และกิ จกรรมรณรงค์ ให้ค วำมรู้ เ กี่ย วกั บกำรใช้เ ครื่ อ ง
อุปโภคบริโภคอย่ำงถูกสุขอนำมัย
3. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ทำควำมสะอำด รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยใน
โรงอำหำรของโรงเรียน
4. จัดให้มีระบบกำจัดขยะ กำรบำบัดน้ำเสีย และจัดสร้ำงบ่อดักไขมัน
5. ในกรณีเกิดอุ บัติเ หตุจำกกำรอุปโภคบริ โภคของนั กเรียน ให้ ดำเนินกำร
ปฐมพยำบำลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยำบำล

6. ประสำนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทรำบเมื่อเกิดเหตุ
7. จั ด ครู อ นำมั ย อ ำนวยควำมสะดวกในกำรดู แ ลรั ก ษำพยำบำลร่ ว มกั บ
ผู้ปกครองเพื่อรับทรำบข้อมูลนักเรียน
8. รำยงำนเหตุกำรณ์ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมลำดับขั้น
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. นักเรียน
5.การทะเลาะวิวาท
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ดำเนินกำรตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. จัด ท ำระบบเครื อ ข่ ำ ยระหว่ ำ งผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สถำนศึ ก ษำ เพื่อ กำร
สื่อสำรและสำนสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักเรียน
3. จัดให้มีกำรหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้ำระงับเหตุกรณีที่มีเหตุทะเลำะวิวำท
โดยประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
4. ประสำนแจ้ ง ผู้ ปกครองนัก เรี ยนผู้ก่ อเหตุ ผู้ ไ ด้ รับ บำดเจ็บ ให้ ผู้ป กครอง
นักเรียนทรำบและจัดเจ้ำหน้ำที่ดูแล โดยรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ
ตำมลำดับ
5. ประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ อปพร. หรือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
6.การถูกล่อลวงและลักพา
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกำรคิด วิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
กำรตัดสินใจ กำรให้คำปรึกษำที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะกำรป้องกันตัวเอง
ให้พ้นจำกกำรถูกล่อลวงและลักพำ
2. จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ จัดเวรยำม เจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ

3. ประสำนงำนกั บ ชุ ม ชน เครื อ ข่ ำ ยผู้ ป กครอง ในกำรสอดส่ อ งนั ก เรี ย น
อย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอ
4. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อป้องกันกำร
ถูกล่อลวงและลักพำ
5. ให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรล่อลวงและลักพำ และวิธีกำร
ป้องกันให้นักเรียนทรำบทุกระยะ
6. ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ผู้ปกครอง เพื่อดำเนินกำรติดตำมค้นหำ
7. ขอควำมร่ ว มมื อ จำกครู ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำร
แจ้งเบำะแส
8. ประสำนแจ้ ง ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นรั บ ทรำบเมื่ อ เกิ ด เหตุ โดยรำยงำนให้
ผู้บังคับบัญชำรับทรำบตำมลำดับ
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
7. สื่อลามกอนาจาร
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ควบคุ ม ดู แ ลกำรน ำข้อ มู ล ข่ ำ วสำรและสื่ อ บั น เทิ ง ต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เรื่องเพศ ไม่ให้เข้ำมำเผยแพร่ในสถำนศึกษำ
2. จัดทำหลักสูตรบูรณำกำรกำรสอนในเรื่องเพศศึกษำ ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมที่ดี และเหมำะสมในทำงสังคมให้กับนักเรียน
3. จัดกิจกรรมและเสริมสร้ำงค่ำนิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงำมให้กับ
นักเรียนเพื่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม
4. ประสำนควำมร่ ว มมื อ กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรตรวจตรำ
ควบคุมดูแล ตำมแหล่งจำหน่ำยและเผยแพร่
5. ดำเนินกำรตรวจค้นยึด สิ่ ง ของและลงโทษ หำกพบนักเรียนน ำสื่อลำมก
อนำจำรเข้ ำ มำสถำนศึ ก ษำ ติ ด ต่ อ ประสำนงำนผู้ ป กครองเพื่ อ หำ
แนวทำงแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6. มอบครูประจำชั้ น ติ ดตำมและเฝ้ำระวัง ภำยหลัง ดำเนิ นกำรแก้ไ ขแล้ ว
เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น
ผูร้ ับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน

8. อบายมุข
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. กำหนดให้สถำนศึกษำ เป็นเขตปลอดอบำยมุขทุกประเภท
2. จัดทำแผนผัง zoning เขตปลอดอบำยมุขร่วมกับชุมชน
3. จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ ำ งควำมรู้ แ ละควำมตระหนั ก โทษภั ย และปั ญ หำ
อบำยมุข ที่มีผลกระทบต่อกำรเรียนและควำมเป็นอยู่ของนักเรียน
4. มอบหมำยครู ป ระจำชั้ น ติ ด ตำมสอดส่ อ งดู แลพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น
ในกลุ่มที่มีปัญหำและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบดำเนินกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในเบื้องต้น
5. สำรวจแหล่งอบำยมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทำเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อ
กำรประสำนกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
6. ขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลำนอย่ำงใกล้ชิด
ทั้งกำรเรียน ค่ำใช้จ่ำยเงิน กำรใช้โทรศัพท์ กำรออกเที่ยวเตร่ หรือกำรทำ
กิจกรรมนอกบ้ำน รวมทั้งกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทำงที่
ไม่เหมำะสม
7. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในกำร
ให้ข้อมูลข่ำวสำรและติดตำมสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมใน
แหล่งอบำยมุขต่ำง ๆ
8. จัดทำทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
9. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ และให้ควำมช่วยเหลือ
อย่ำงจริงจังร่วมกัน
10. จัดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรออกตรวจตรำตำมแหล่งอบำยมุขต่ำงๆ
โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
หรือระหว่ำงสถำนศึกษำด้วยกัน
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
9. พฤติกรรมชู้สาว
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำน
กำรวำงตัวคบเพื่อนต่ำงเพศ และจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องเพศศึกษำ
2. มอบหมำยครูประจำชั้น ให้คำปรึกษำแก่นักเรียน
3. จัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ อันจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมในทำงที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน
4. กำกับติดตำมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูเวรประจำวัน

5. สร้ำงเครือข่ำยประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน
และโรงเรียนในกำรแจ้งเบำะแส
6. เมื่อนักเรียนประสบปัญหำให้สถำนศึกษำมอบหมำยผู้รับผิดชอบสืบหำ
ข้อเท็จจริงและดำเนินกำรแก้ไข ในกรณีที่เป็นปัญหำร้ำยแรงให้ผู้บังคับ
บัญชำรำยงำนตำมลำดับขั้นตอน
7. ประสำนงำนเชิญ ผู้ปกครองมำรับทรำบปัญหำ และร่วมมือช่วยกันแก้ไ ข
ปัญหำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทำงที่เหมำะสม
8. ติดตำม กำกับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. นักเรียน
10. อินเทอร์เน็ตและเกม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ให้ควำมรู้นักเรียนในกำรเลือกบริโภคข้อมูลข่ำวสำร ภัยจำกสื่ออินเทอร์เน็ต
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสนใจหรือสร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต อย่ำงสร้ำงสรรค์
3. ประสำนควำมร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ำยผู้ปกครอง เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
ในกำรป้อ งกั น กวดขั น ดู แล ตำมแหล่ง สถำนบันเทิง ร้ ำนอิน เทอร์ เน็ ต
ร้ำนเกม เป็นต้น
4. ครูฝ่ำยปกครองและครูที่ปรึกษำกำกับ ติดตำม กำรมำเรียนของนักเรียน
และประสำนกับผู้ปกครองในกำรเดินทำงไป–กลับระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียน
5. จัดให้บริกำรอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลำที่เหมำะสมตำมบริบทของ
โรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิด
6. ดำเนินกำรนำกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมำอบรมให้ควำมรู้ในเรื่อง
กำรใช้อินเทอร์เน็ต
7. จัดอำสำสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบกำรใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่ำงๆ
8. ประสำนกั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต ำรวจหรื อ หน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ติ ด ตำม
ตรวจสอบร้ำนอินเทอร์เน็ต ร้ำนเกมที่ให้บริกำรนักเรียนช่วงเวลำเรียน
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5.นักเรียน

ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. สร้ำงองค์ควำมรู้ให้แก่ครู และบุคลำกร ในเรื่องแนวทำงกำรส่งเสริมสุขภำพ
นักเรียน กำรป้องกันมลภำวะจำกสิ่งแวดล้อม กำรป้องกันไม่ให้เกิดโรค
ต่ำงๆ ให้ระบำดมำกขึ้น
2. จัดทำมำตรกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนให้ชัดเจน
4. ตรวจสุขภำพนักเรียนอย่ำงน้อยปีละครั้ง ประสำนงำนกับโรงพยำบำลเพื่อ
ดูแลนักเรียนที่มีร่ำงกำยอ่อนแออย่ำงใกล้ชิด
5. ปิดสถำนศึกษำเมื่อมีโรคระบำด
6. แจ้งผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน
7. จัดน้ำดื่ม น้ำใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้ำและระบบกำรจ่ำยน้ำ
ให้ถูกสุขอนำมัย
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนำมัย
9. มี อุ ปกรณ์แ ละสถำนที่ ส ำหรั บล้ ำ งมื อ และให้ ค วำมรู้ใ นกำรล้ำ งมือ ของ
นักเรียนอย่ำงถูกวิธี
10. ควบคุมควำมสะอำดในกำรปรุงและจำหน่ำยอำหำรให้ถูกสุขลักษณะ
11. จัดสถำนที่และบริเวณสถำนศึกษำให้ถูกสุขลักษณะ
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. นักกำรภำรโรง
ด้านสัตว์มีพิษ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. จัดสภำพแวดล้อมให้สะอำดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดแหล่งที่อยู่อำศัยของ
สัตว์มีพิษเพื่อให้มีควำมปลอดภัยแก่นักเรียน
2. ให้ควำมรู้แก่ครู บุคลำกร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจนวิธีกำร
ป้องกันและปฐมพยำบำลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ
3. จัดทำป้ำยเตือนภัยจำกสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็ นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณรั้ว
สถำนศึกษำ ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์มีพิษเบื้องต้น
4. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรกำจัดแหล่งเพำะพันธ์
สัตว์ เช่น กำจัดแหล่งเพำะพันธ์ยุง
5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในกำรปฐมพยำบำล กรณีที่ได้รับพิษจำก
สัตว์มีพิษ
6. จั ด ท ำแผนฉุ ก เฉิ น และกำรฝึ ก ซ้ อ ม โดยควำมร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหำรโรงเรียน
2. ครูประจำชั้น
3. นักกำรภำรโรง

