
      
มาตรการป้องกนัภัยของข้าราชการครูและ 

บคุลากรทางการศกึษา นกัเรยีนและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

******************* 
1. นโยบายและการวางแผนการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 
1. ภัยบุคคล 

- ครู กับ นักเรียน 

มาตรการการป้องกันและแก้ไข ครู กับ นักเรียน 

1. โรงเรียนก ำหนดระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนร่วมกับ    
    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับ     
    กฎกระทรวง หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2. โรงเรียนมีกำรประชุมผู้ปกครองประจ ำปีกำรศึกษำ ๑ ครั้ง ในกำรท ำควำม  
    เข้ำใจและหำรือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องกำรลงโทษนักเรียน และจัดท ำหนังสือ  
    แจ้งควำมประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ พร้อมท้ังหำแนวทำง 
    แก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 
3. โรงเรียนมีกำรเชิญนักจิตแพทย์มำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในพฤติกรรม 
    ของนักเรียน 
4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ก ำกับติดตำมไม่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
    กำรศึกษำลงโทษนักเรียนด้วยวิธีควำมรุนแรง หรือแบบกล่ันแกล้ง  
    ควำมโกรธ หรือควำมพยำบำท โดยค ำนึกถึงอำยุของนักเรียน และควำม 
    ร้ำยแรงของพฤติกำรณ์ประกอบกำรลงโทษด้วย  โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ 
    กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    มีกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิด มี ๔ สถำน ดังนี้ 

1. ว่ำกล่ำวตักเตือน 
2. กำรท ำทัณฑ์บน 
3. กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ 
4. ท ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. โรงเรียนจัดให้มีกำรประเมินสภำวะทำงอำรมณ์ของข้ำรำชกำรครูและ  
    บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ ๑ พร้อมท้ังรำยงำน 
     ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

 - ครู กับ  
บุคคลอื่น 

มาตรการการป้องกันและแก้ไข ครู กับ บุคคลภายนอก 

1. โรงเรียนจัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครอง ในแต่ละภำคเรียน อย่ำงน้อย 
    ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ  
    รวมทั้งหำรือแนวทำงในกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียน 
2. เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ลงโทษนักเรียนท่ีกระท ำ 



    ผิด กฎ ระเบียบ กฎหมำย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทรำบ พร้อม 
    ระบุเหตุและกำรลงโทษกำรกระท ำผิด โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ    
    กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    มีกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิด มี ๔ สถำน ดังนี้ 

1. ว่ำกล่ำวตักเตือน 
2. กำรท ำทัณฑ์บน 
3. กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ 
4. ท ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

3. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในพฤติกรรมของ 
    บุตรหลำนของผู้ปกครองควรจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยร่วมกับ 
    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อท่ีจะบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

2. อบุัติภัย ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
   1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 
1.  ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ สำยไฟโครงสร้ำงและส่วนประกอบอำคำร 
     เดือนละ 1 ครั้ง  ตำมควำมจ ำเป็น 
2.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลในกำรดูแลรักษำอำคำรสถำนท่ี 
3.  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอำคำรสถำนท่ี 
4.  ช้ีแจงให้ควำมรู้กำรดูแลรักษำเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยของอำคำรเรียน   
     อำคำรประกอบ 
5.  จัดท ำป้ำยและแผนผังข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในจุดอันตรำยทุก 
     ช้ันเรียน และแผนผัง 
6.  จัดให้มีแผนซักซ้อมกำรป้องกันและซักซ้อมกำรเคล่ือนย้ำยกรณีเกิดเหตุ   
      ฉุกเฉินอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
7.  แต่งต้ังเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. นักกำรภำรโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
 

   2. อุบัติเหตุจากบริเวณภายในสถานศึกษา 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  แต่งต้ังครูเวรประจ ำวันคอยควบคุม ก ำกับ ติดตำมดูแลกำรรักษำควำม  
     ปลอดภัยตลอดท้ังวัน 
2.  จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยำบำลเบื้องต้น และน ำส่งสถำนพยำบำล 
 



3.  ก ำหนดควบคุมดูแลกำรจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปีนป่ำยในท่ีสูง/ 
     บ่อน้ ำ/สระน้ ำ อย่ำงเข้มงวด 
4.  ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภำพท่ีปลอดภัย และบ ำรุงดูแลรักษำควำม  
     สะอำดโดยรอบสถำนศึกษำสม่ ำเสมอ 
5.  จัดให้ป้ำยค ำเตือนเพื่อหลีกเล่ียงกำรเกิดอุบัติเหตุ 
6.  ให้ควำมรู้และแนวทำงปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีท่ีพบวัตถุ ส่ิงแปลกปลอม  
     ซึ่งอำจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรำย 
7.  ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงรอบบริเวณสถำนศึกษำและจุดเส่ียง 
8.  จัดให้มีระบบกำรขออนุญำตออกนอกสถำนศึกษำ 
9.  จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในกำรจัดเก็บและท ำลำย 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูเวรประจ ำวัน 
3. ครูอนำมัยโรงเรียน 
4. นักกำรภำรโรง 
5. เจ้ำหน้ำท่ีสถำนีอนำมัย 
6. นักเรียน 
7. ผู้ปกครอง 
 

    3. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
1.  ส ำรวจสภำพปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม มลภำวะในสถำนศึกษำและชุมชน  
     เพื่อหำแนวทำงแก้ไข 
2.  แต่งต้ังคณะกรรมกำร โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
     ส่วนร่วมในกำรหำแนวทำงป้องกันและแก้ไข 
3.  ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น 
4.  จัดกิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักต่อปัญหำส่ิงแวดล้อมให้กับ 
     นักเรียน บุคลำกรในสถำนศึกษำและชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครู 
3. นักเรียน 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
 

   4. อุบัติเหตุจากเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเล่นสนามอุปกรณ์ต่างๆ  
เช่น เคร่ืองท้าน ้าเย็น พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ 
 



มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนำม และอุปกรณ์ต่ำงๆ  
     ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  
2.  ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม และอุปกรณ์ต่ำงๆท่ีช ำรุด 
3.  แนะน ำ สำธิต และควบคุมกำรใช้อย่ำงถูกวิธีตำมประเภทของอุปกรณ์  
     เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม  
4.  จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้ 
5.  ก ำกับ 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 ร่วมมือกันก ำหนดมำตรกำร รับ-ส่ง  
     นักเรียนตอนเช้ำและเลิกเรียน 
2.  ก ำกับ ดูแลนักเรียนท่ีใช้จักรยำน จักรยำนยนต์ให้ชิดทำงซ้ำยและเป็นแถว 
3.  จัดครูเวรประจ ำวันตรวจเช็คนักเรียนท่ีมีผู้ปกครองมำรับ 
4.  แนะน ำกำรเดินแถวกลับบ้ำนและให้พี่ดูแลน้อง 
5.  ท ำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรฝึกปฏิบัติตำมกฎจรำจร 
6.  จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนท่ีประตูเข้ำออก 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครู 
3. นักกำรภำรโรง 
4. นักเรียน 
5. ผู้ปกครอง 
6. ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 



   6.  อุบั ติ เหตุจากการพา   นั กเ รียนไปศึกษานอก   สถานศึกษา  
และการน้านักเรียนร่วมกิจกรรมส้าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  ศึกษำและปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรพำนักเรียน  
     ไปศึกษำนอกสถำนศึกษำโดยเคร่งครัด 
2.  เตรียมกำรและวำงแผนกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 
3.  จัดท ำประวัตินักเรียนท่ีร่วมเดินทำง 
4.  จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
5.  จัดให้มีป้ำยช่ือแสดงรำยละเอียดนักเรียน/ป้ำยบอกช่ือขบวนรถ 
6.  จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
7.  ควบคุมดูแลกำรซื้ออำหำรรับประทำน 
8.  หำกมีกำรใช้พำหนะรถยนต์ต้องแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสภำพรถยนต์   
     และตรวจประวัติคนขับเพื่อควำมปลอดภัย 
9.  หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดอันตรำย 
10.  จัดระบบดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงใกล้ชิด 
11.  ให้ควำมรู้นักเรียนในกำรร่วมกิจกรรมอย่ำงปลอดภัยทุกครั้ง 
12.  ตรวจดูควำมเหมำะสมของสถำนท่ีท่ีปลอดภัย 
13.  ประสำนงำนเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยท้องถนน 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครู 
3. นักกำรภำรโรง 
4. นักเรียน 
5. ผู้ปกครอง 
6. ชุมชน 
 

    7.อุบัติเหตุจากยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  ศึกษำและปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยยำนพำหนะ 
     รับ-ส่งนักเรียน 
2.  ตรวจสอบยำนพำหนะให้มีควำมเหมำะสมปลอดภัยต่อสภำพกำรใช้งำน 
3.  ตรวจสอบอุ ปกร ณ์ ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง  เ ช่น  ถั ง ดับ เพ ลิ ง  ค้ อน  เป็ น ต้น  
     ประจ ำยำนพำหนะ 
4.  ตรวจสอบประวัติคนขับ ควำมสำมำรถในกำรขับขี่ใบอนุญำตกำรขับขี่ 
5.  ก ำหนดให้มีพนักงำนควบคุมเพื่อดูแลควำมปลอดภัยของผู้โดยสำร 
6.  ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรโดยสำรด้วยควำมปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้จ้ำง 
เช่น ห้ำมห้อยโหน ปีนป่ำยหยอกล้อขณะรถยนต์เคล่ือนท่ี 



7.  ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนทุกครั้งท่ีมีกำรขึ้นและลงรถยนต์ 
8.  จัดท ำป้ำยช่ือรถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่ำงชัดเจน 
9.  กำรประกันภัยโดยควำมสมัครใจส ำหรับนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำร โรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. นักกำรภำรโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 
7. นักเรียน 

3. สาธารณภัย     ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

      1. อัคคีภัย/วำตภัย/อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย 
1.1  แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
1.2  ให้ควำมรู้และจัดท ำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับกำรดับไฟ หนีไฟ 
1.3  จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีอยู่เวรรักษำสถำนท่ีรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
1.4  จัดท ำป้ำยแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
1.5  ดูแลสถำนท่ีให้สะอำด 
1.6  ถ้ำเกิดเหตุอัคคีภัยรำยงำนต้นสังกัดทันที 
1.7  ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจำกอันตรำย 
1.8  ตรวจสอบสภำพอำคำรต่ำงๆอย่ำงสม่ ำเสมอ 
1.9  ตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อำคำร 
1.10  ติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศสม่ ำเสมอ 
1.11  จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น 
1.12  จัดป้ำยแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. นักกำรภำรโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 
7. นักเรียน 
 
 
 



ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
1. การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  แต่งต้ังกรรมกำรเฝ้ำระวังป้องปรำมนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  
     และสถำนท่ีจุดเส่ียง โดยเฉพำะห้องเรียน ห้องน้ ำ 
2.  ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
3.  จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียน 
4.  ใช้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
5.  ให้มีผู้รับผิดชอบรำยงำนตำมล ำดับข้ัน 
6. น ำนักเรียนเข้ำ สู่กำรช่วยเหลือ โดยมีครู ดูแลติดตำมอย่ำงใกล้ชิด 
     และต่อเนื่อง 
7.  ประสำนงำนผู้ปกครองเพื่อให้ควำมช่วยเหลือดูแล 
8.  ประสำนงำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บ้ำนพักเด็กและครอบครัว  
     สถำนีต ำรวจ เป็นต้น 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
5. เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 
 

       2.  การท้าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  จั ด ให้มี ร ะบบกำร ดูแลช่วย เห ลือนั ก เ รี ยนอย่ ำ งมี ประ สิทธิภำพ  
     โดยมอบหมำยครูประจ ำช้ัน สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
2.  จัดท ำระบบเครือข่ำยระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนศึกษำ เพื่อกำร 
     ส่ือสำรและสำนสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหำ เกี่ยวกับพฤติกรรม  
     นักเรียน 
3.  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมเอื้ออำทรและ  
     ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย 
5.  ประสำนควำมร่วมมือกับผู้เช่ียวชำญ ให้ค ำปรึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ  
6.  ประสำนพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหำ เพื่อแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 
     ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 



3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
 

        3. สารเสพติด 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก และให้นักเรียนเห็น 
     คุณค่ำแห่งตน 
2.  จัดท ำระบบเครือข่ำยระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนศึกษำ เพื่อกำร 
     ส่ือสำรและสำนสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหำเกี่ยว เกี่ยวกับ 
     พฤติกรรมนักเรียน 
3.  จัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนแสดงออกตำมควำมสำมำรถท่ีถูกต้อง เช่น ศิลปะ  
     ดนตรี กีฬำ เป็นต้น 
4.  จัดกลุ่มเฝ้ำระวังโดยอำศัยเครือข่ำยท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
5.  จัดกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
6.  ให้ควำมรู้แก่นักเรียนในกำรเลือกชมส่ือในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
7. จัดบรรยำกำศส่ิงแวดล้อมในสถำนศึกษำให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำม  
    เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
8.  ใช้มำตรกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
9.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
10.  คัดกรองและตรวจสุขภำพนักเรียนเป็นประจ ำ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. ผู้ปกครอง 
4. เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 
5. ชุมชน 
 

        4.การอุปโภคบริโภค 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถำนศึกษำ (อย.น้อย) เพื่อตรวจสอบ 
     คุณภำพและสำรปนเป้ือนในอำหำร และประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 
2.  จัดท ำป้ำยนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เครื่อง 
     อุปโภคบริโภคอย่ำงถูกสุขอนำมัย 
3.  จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีท ำควำมสะอำด รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยใน 
     โรงอำหำรของโรงเรียน 
4.  จัดให้มีระบบก ำจัดขยะ กำรบ ำบัดน้ ำเสีย และจัดสร้ำงบ่อดักไขมัน 
5.  ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจำกกำรอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้ด ำเนินกำร 
     ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นก่อนส่งต่อโรงพยำบำล 



6.  ประสำนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทรำบเมื่อเกิดเหตุ 
7. จัดครูอนำมัยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรดูแลรักษำพยำบำลร่วมกับ 
     ผู้ปกครองเพื่อรับทรำบข้อมูลนักเรียน 
8.  รำยงำนเหตุกำรณ์ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมล ำดับขั้น 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
5. นักเรียน 
 

      5.การทะเลาะวิวาท 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  ด ำเนินกำรตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2.  จัดท ำระบบเครือข่ำยระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนศึกษำ เพื่อกำร 
     ส่ือสำรและสำนสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรม   
     นักเรียน 
3.  จัดให้มีกำรหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว เพื่อเข้ำระงับเหตุกรณีท่ีมีเหตุทะเลำะวิวำท  
     โดยประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 
4.  ประสำนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบำดเจ็บให้ผู้ปกครอง 
     นักเรียนทรำบและจัดเจ้ำหน้ำท่ีดูแล โดยรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ   
     ตำมล ำดับ 
5.  ประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ อปพร. หรือ องค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
 

       6.การถูกล่อลวงและลักพา 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกำรคิด วิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ  
      กำรตัดสินใจ กำรให้ค ำปรึกษำท่ีถูกต้อง รวมไปถึงทักษะกำรป้องกันตัวเอง  
      ให้พ้นจำกกำรถูกล่อลวงและลักพำ 
2.  จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภำพ จัดเวรยำม เจ้ำหน้ำท่ีรักษำ 
     ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
 



3.  ประสำนงำนกับชุมชน เครือข่ำยผู้ปกครอง ในกำรสอดส่องนักเรียน 
     อย่ำงท่ัวถึงและสม่ ำเสมอ 
4.  ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อป้องกันกำร 
     ถูกล่อลวงและลักพำ 
5.  ให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรล่อลวงและลักพำ และวิธีกำร 
     ป้องกันให้นักเรียนทรำบทุกระยะ 
6.  ประสำนงำนเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ ผู้ปกครอง เพื่อด ำเนินกำรติดตำมค้นหำ 
7.  ขอควำมร่วมมือจำกครู  ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องในกำร 
      แจ้งเบำะแส 
8.  ประสำนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทรำบเมื่อเกิดเหตุ โดยรำยงำนให้ 
     ผู้บังคับบัญชำรับทรำบตำมล ำดับ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
 

       7. สื่อลามกอนาจาร 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  ควบคุมดูแลกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรและส่ือบันเทิงต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
     เรื่องเพศ ไม่ให้เข้ำมำเผยแพร่ในสถำนศึกษำ 
2.  จัดท ำหลักสูตรบูรณำกำรกำรสอนในเรื่องเพศศึกษำ ศีลธรรม คุณธรรม  
      จริยธรรมท่ีดี และเหมำะสมในทำงสังคมให้กับนักเรียน 
3.  จัดกิจกรรมและเสริมสร้ำงค่ำนิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงำมให้กับ 
     นักเรียนเพื่อกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม 
4.  ประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรตรวจตรำ  
     ควบคุมดูแล ตำมแหล่งจ ำหน่ำยและเผยแพร่ 
5.  ด ำเนินกำรตรวจค้นยึดส่ิงของและลงโทษ หำกพบนักเรียนน ำส่ือลำมก  
     อนำจำรเข้ำมำสถำนศึกษำ ติดต่อประสำนงำนผู้ปกครองเพื่ อหำ 
     แนวทำงแก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
6.  มอบครูประจ ำช้ัน ติดตำมและเฝ้ำระวัง ภำยหลังด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว  
     เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำในระยะต่อไปมิให้เกิดข้ึน 

ผูรั้บผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
 



      8. อบายมุข 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  ก ำหนดให้สถำนศึกษำ เป็นเขตปลอดอบำยมุขทุกประเภท 
2.  จัดท ำแผนผัง zoning เขตปลอดอบำยมุขร่วมกับชุมชน 
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักโทษภัยและปัญหำ  
     อบำยมุข ท่ีมีผลกระทบต่อกำรเรียนและควำมเป็นอยู่ของนักเรียน 
4.  มอบหมำยครูประจ ำช้ัน ติดตำมสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน  
     ในกลุ่มท่ีมีปัญหำและกลุ่มเส่ียง  ต้องรีบด ำเนินกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
     ในเบ้ืองต้น 
5.  ส ำรวจแหล่งอบำยมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดท ำเป็นข้อมูลแผนท่ีต้ังเพื่อ 
     กำรประสำนกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 
6.  ขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลำนอย่ำงใกล้ชิด  
     ท้ังกำรเรียน ค่ำใช้จ่ำยเงิน กำรใช้โทรศัพท์ กำรออกเท่ียวเตร่ หรือกำรท ำ   
     กิจกรรมนอกบ้ำน รวมทั้งกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทำงท่ี 
     ไม่เหมำะสม 
7.  จัดต้ังกลุ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในกำร 
     ให้ข้อมูลข่ำวสำรและติดตำมสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมใน 
     แหล่งอบำยมุขต่ำง ๆ 
8.  จัดท ำทะเบียนข้อมูลนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง 
9.  เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ และให้ควำมช่วยเหลือ  
     อย่ำงจริงจังร่วมกัน 
10.  จัดเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบในกำรออกตรวจตรำตำมแหล่งอบำยมุขต่ำงๆ  
       โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำท่ี และหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  
       หรือระหว่ำงสถำนศึกษำด้วยกัน 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
 

        9. พฤติกรรมชู้สาว 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตนและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้ำน 
     กำรวำงตัวคบเพื่อนต่ำงเพศ และจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องเพศศึกษำ 
2.  มอบหมำยครูประจ ำช้ัน ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียน 
3.  จัดบรรยำกำศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ อันจะ 
     ส่งผลต่อพฤติกรรมในทำงท่ีไม่เหมำะสมของนักเรียน 
4.  ก ำกับติดตำมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของครูเวรประจ ำวัน 



5.  สร้ำงเครือข่ำยประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน 
     และโรงเรียนในกำรแจ้งเบำะแส 
6.  เมื่อนักเรียนประสบปัญหำให้สถำนศึกษำมอบหมำยผู้รับผิดชอบสืบหำ   
     ข้อเท็จจริงและด ำเนินกำรแก้ไข ในกรณีท่ีเป็นปัญหำร้ำยแรงให้ผู้บังคับ 
     บัญชำรำยงำนตำมล ำดับข้ันตอน 
7.  ประสำนงำนเชิญผู้ปกครองมำรับทรำบปัญหำ และร่วมมือช่วยกันแก้ไข 
     ปัญหำ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทำงท่ีเหมำะสม 
8.  ติดตำม ก ำกับ ดูแลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
5. นักเรียน 
        10. อินเทอร์เน็ตและเกม 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  ให้ควำมรู้นักเรียนในกำรเลือกบริโภคข้อมูลข่ำวสำร ภัยจำกส่ืออินเทอร์เน็ต 
2.  จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสนใจหรือสร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้คอมพิวเตอร์  
     อินเทอร์เน็ต อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
3.  ประสำนควำมร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ำยผู้ปกครอง เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
     ในกำรป้องกัน กวดขัน ดูแล ตำมแหล่งสถำนบันเทิง ร้ำนอินเทอร์เน็ต  
     ร้ำนเกม เป็นต้น 
4.  ครูฝ่ำยปกครองและครูท่ีปรึกษำก ำกับ ติดตำม กำรมำเรียนของนักเรียน 
    และประสำนกับผู้ปกครองในกำรเดินทำงไป–กลับระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียน 
5.  จัดให้บริกำรอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลำท่ีเหมำะสมตำมบริบทของ 
     โรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
6.  ด ำเนินกำรน ำกลุ่มนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงมำอบรมให้ควำมรู้ในเรื่อง 
     กำรใช้อินเทอร์เน็ต 
7.  จัดอำสำสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบกำรใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่ำงๆ  
8.  ประสำนกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจหรือหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ เพื่อติดตำม 
     ตรวจสอบร้ำนอินเทอร์เน็ต ร้ำนเกมท่ีให้บริกำรนักเรียนช่วงเวลำเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
5.นักเรียน 



   ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  สร้ำงองค์ควำมรู้ให้แก่ครู และบุคลำกร ในเรื่องแนวทำงกำรส่งเสริมสุขภำพ 
     นักเรียน กำรป้องกันมลภำวะจำกส่ิงแวดล้อม กำรป้องกันไม่ให้เกิดโรค 
     ต่ำงๆ ให้ระบำดมำกขึ้น  
2.  จัดท ำมำตรกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนให้ชัดเจน 
4.  ตรวจสุขภำพนักเรียนอย่ำงน้อยปีละครั้ง ประสำนงำนกับโรงพยำบำลเพื่อ 
     ดูแลนักเรียนท่ีมีร่ำงกำยอ่อนแออย่ำงใกล้ชิด 
5.  ปิดสถำนศึกษำเมื่อมีโรคระบำด 
6.  แจ้งผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับช้ันในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน 
7.  จัดน้ ำด่ืม น้ ำใช้ให้ปลอดภัยร่วมท้ังระบบกักเก็บน้ ำและระบบกำรจ่ำยน้ ำ 
     ให้ถูกสุขอนำมัย 
8.  มีส้วมที่ถูกสุขอนำมัย 
9.  มีอุปกรณ์และสถำนท่ีส ำหรับล้ำงมือ และให้ควำมรู้ในกำรล้ำงมือของ 
     นักเรียนอย่ำงถูกวิธี 
10.  ควบคุมควำมสะอำดในกำรปรุงและจ ำหน่ำยอำหำรให้ถูกสุขลักษณะ  
11.  จัดสถำนท่ีและบริเวณสถำนศึกษำให้ถูกสุขลักษณะ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. นักกำรภำรโรง 
 

    ด้านสัตว์มีพิษ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.  จัดสภำพแวดล้อมให้สะอำดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ ก ำจัดแหล่งท่ีอยู่อำศัยของ 
     สัตว์มีพิษเพื่อให้มีควำมปลอดภัยแก่นักเรียน 
2.  ให้ควำมรู้แก่ครู บุคลำกร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจนวิธีกำร 
     ป้องกันและปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นกรณีได้รับพิษ 
3.  จัดท ำป้ำยเตือนภัยจำกสัตว์มีพิษในบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียง เช่น บริเวณรั้ว  
      สถำนศึกษำ ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นท่ีอยู่อำศัยของสัตว์มีพิษเบื้องต้น 
4.  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ 
     สัตว์ เช่น ก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ยุง 
5.  จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในกำรปฐมพยำบำล กรณีท่ีได้รับพิษจำก 
     สัตว์มีพิษ 
6. จัดท ำแผนฉุกเฉินและกำรฝึกซ้อม โดยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ี 
     เกี่ยวข้อง 
 



ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหำรโรงเรียน 
2. ครูประจ ำช้ัน 
3. นักกำรภำรโรง 

 


