มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โรงเรียนดงประคาพิทยาคม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

1. นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนดงประคาพิทยาคม
โรงเรียนดงประคาพิทยาคม ตระหนักและให้ความสาคัญแก่ นักเรียน ซึ่งเป็นหัวใจของ
การจัดการศึกษา ของโรงเรียนดงประคาพิทยาคม และเล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วนที่โรงเรียนและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอุบัติเหตุ และอุบัติภัย
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนดงประคาพิทยาคม ซึ่งมีภารกิจและความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้องมีการดาเนินการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ความปลอดภัยของ
นักเรียนเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะนอกจากจะทาให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆอีกด้วย
1) เป้าประสงค์
(1) เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ด้านอุบัติเหตุ
ด้านอุบัติภัย และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจาย
อานาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสาคัญ
(2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความ
พร้อม สามารถปูองกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ปัญหาทางสังคม ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกปูอง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้าน
ร่างกาย และจิ ตใจ โดยนั กเรี ยนจะได้รับ การดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปลอดภัยและมีความสุข
(4) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้
ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของ
โรงเรียน
2) เป้าหมาย
(1) นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ได้รับการคุ้มครองดูแลให้ได้รับความความปลอดภัย
(2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียนมีแนวทางในการปูองกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
(3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน
3) ยุทธศาสตร์
(1) โรงเรียนจัดระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในโรงเรียน โดยการมี
ส่วนร่วมของครู ผู้ปกครองและเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ของนักเรียน
(3) กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
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2. การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนดงประคาพิทยาคม
แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนปูองกัน แก้ไข ควบคุม กากับ
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน จึงจาเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ขั้นตอน

ภารกิจ

1.ศึกษาสภาพทั่วไป

ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม

2.กาหนดมาตรการหลัก

กาหนดมาตรการหลักเพื่อปูองกัน และ/หรือ แก้ไข

3.กาหนดมาตรการเสริม

กาหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น

4.กาหนดกิจกรรม

กาหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม

5.กาหนดเวลาและ
ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม
สาเหตุ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ด้านการป้องกันและแก้ไข 1. ตรวจสอบระบบไฟฟูา สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบ
อุบัติเหตุ
อาคารอย่างสม่าเสมอ/ความจาเป็น
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
1. อุบัติเหตุจากอาคาร
3. สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย
เรียนอาคารประกอบ
แก่นักเรียน
4. ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
5. ชี้แจงให้ความรู้ การดูแลรักษา เฝูาระวังความปลอดภัยของ
อาคารเรียน อาคารประกอบ
6. จัดทาปูายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยใน
จุด
อันตรายทุกชั้นเรียนและแผนผัง
7. จัดให้มีแผนซักซ้อมการปูองกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้าย
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
8. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
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2. อุบัติเหตุจากบริเวณ
ภายในโรงเรียน

1. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแลการ
รักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่ง
สถานพยาบาล
3. กาหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีน
ปุายในที่สูง/บ่อน้า/สระน้า อย่างเข้มงวด
4. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบารุงดูแล
รักษาความสะอาดโดยรอบโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
5. จัดให้มีปูายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
6. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ
สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
7. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างรอบบริเวณโรงเรียนและจุดเสี่ยง
8. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
9. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและ
ทาลาย
10. จัดให้มีการบารุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสม่าเสมอ
11. หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2 .ครูเวร
ประจาวัน
3. ครูอนามัย
โรงเรียน
4. นักการภารโรง
5. เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล
6. นักเรียน
7. ผู้ปกครอง

3. อุบัติเหตุจาก
สภาพแวดล้อม
ภายนอกของ
สถานศึกษา

1. สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในโรงเรียน
และชุมชน เพื่อหาแนวทางปูองกัน แก้ไข
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางปูองกันและแก้ไข
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครู
3. นักเรียน
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน

4.อุบัติเหตุจากเครื่องมือ 1. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพ
เครื่องใช้ อุปกรณ์
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ต่างๆ เช่น เครื่องทา 2. ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆที่ชารุด
น้าเย็น พัดลม
3. แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภท
โทรทัศน์ฯลฯ
ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
4. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้
5. กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ได้
อย่างปลอดภัย

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครู
3. นักการภารโรง
4. นักเรียน
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน
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5.อุบัติเหตุจากการ
เดินทาง ไป-กลับ
ระหว่างบ้าน และ
โรงเรียน

1. โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกาหนดมาตรการ
รับ-ส่งนักเรียน ตอนเช้าและเลิกเรียน
2. กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ให้ชิด
ทางซ้าย
และเป็นแถว /การสวมหมวกกันน็อค
3. จัดครูเวรประจาวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ
และคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก
4. แนะนาการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง
5. ทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครู
3. นักการภารโรง
4. นักเรียน
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน
(ตารวจ,สอตร.)

6. อุบัติเหตุจากการพา
นักเรียนไปศึกษานอก
สถานศึกษาและการนา
นักเรียนร่วมกิจกรรม
สาคัญ

1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด
2. เตรียมการและวางแผนการดาเนินการอย่างชัดเจน
3. จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
5. จัดให้มีปูายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ปูายบอก
ชื่อขบวนรถ
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ
รถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
10. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
11. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัย
ทุกครั้ง
12. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย
13. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย
ท้องถนน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. นักเรียน
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7. อุบัติเหตุจาก
ยานพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียน

สาเหตุ
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติภัย
1. อัคคีภัย

1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
2. ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อ
สภาพการใช้งาน
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน
ประจายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น
4. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่
ใบอนุญาตการขับขี่
5. กาหนดให้มีพนักงานควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัย
ของผู้โดยสาร ครู นักเรียน
6. กาหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่
นักเรียนและผู้จ้าง เช่น ห้ามห้อยโหน ปีนปุายหยอกล้อ
ขณะรถยนต์เคลื่อนที่
7. ตรวจสอบจานวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้นและลงรถยนต์
8. จัดทาปูายชื่อรถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน
9. การประกันภัยโดยความสมัครใจสาหรับนักเรียน

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่าง
สม่าเสมอ
2. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด
4. วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า
5. จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้
ล่วงหน้า
6. ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณโรงเรียน อาคารและห้องต่างๆ
7. รายงานต้นสังกัดทันทีเมื่อเกิดเหตุ

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่
ตารวจ
7. นักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่ตารวจ
สอตร. เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล
7. นักเรียน
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2.วาตภัย

1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
จากภัยที่เกิดจากลม
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่าเสมอ
4. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
5. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อ
ขอ ความช่วยเหลือทันที

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. นักเรียน
7. เจ้าหน้าที่ตารวจ
สอตร. เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล

3. อุทกภัย

1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตรายที่
เกิดจากน้า
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่าเสมอ
4. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
5. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อ
ขอความช่วยเหลือทันที

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. นักเรียน
7. เจ้าหน้าที่ตารวจ
สอตร. เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล

4.ธรณีพิบัติภัย

1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
จากการเกิดแผ่นดินไหว
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่าเสมอ
4. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
5. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อ
ขอความช่วยเหลือทันที

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. นักเรียน
7. เจ้าหน้าที่ตารวจ
สอตร. เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล
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มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทางสังคม
1. การล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ

1. แต่งตั้งกรรมการเฝูาระวังปูองปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน
ห้องน้า
2. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
4. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
5. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลาดับขั้น
6. นานักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง
7. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล
8. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว สถานีตารวจ เป็นต้น

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่ตารวจ
สอตร.
เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล

2. การทาร้ายตัวเอง
และการฆ่าตัวตาย

1. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน
เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้อ
อาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย
5. ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยา ให้
คาปรึกษาอย่างสม่าเสมอ
6. ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. นักจิตวิทยา
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3. สารเสพติด

มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความ
ตระหนัก และให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน
2. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน
เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่
ถูกต้อง เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น
4. จัดกลุ่มเฝูาระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
5. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
6. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
7. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
8. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
9. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
10. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจาทุกปี

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. ผู้ปกครอง
4. เจ้าหน้าที่ตารวจ
5. ชุมชน

4.การอุปโภคบริโภค

1. จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)
เพื่อตรวจสอบคุณภาพและสารปนเปื้อนในอาหาร และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
2. จัดทาปูายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การ
ใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในโรงอาหารของโรงเรียน
4. จัดให้มีระบบกาจัดขยะ การบาบัดน้าเสีย และจัดสร้างบ่อ
ดักไขมัน
5. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน
ให้ดาเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล
6. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
7. จัดครูอนามัยอานวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาล
ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลนักเรียน
8. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น

1 .ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. นักเรียน
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5. การทะเลาะวิวาท

1. ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน
เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3. จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีเหตุ
ทะเลาะวิวาท โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
4. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้
ผู้ปกครองนักเรียนทราบและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ
5. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ อปพร. หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 .ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. เจ้าหน้าที่ตารวจ
อพปร,สอตร.

6. การถูกล่อลวง
และลักพา

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การตัดสินใจ การให้คาปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไป
ถึงทักษะการปูองกันตัวเองให้พ้นจากการถูกล่อลวงและ
ลักพา
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดเวรยาม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
3. ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการสอดส่อง
นักเรียนอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล
เพื่อปูองกันการถูกล่อลวงและลักพา
5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและ
ลักพา และวิธีการปูองกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ
6. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ปกครอง เพื่อดาเนินการ
ติดตามค้นหา
7. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการแจ้งเบาะแส
8. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ

1 .ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. เจ้าหน้าที่ตารวจ
อพปร,สอตร.
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. สื่อลามก
อนาจาร

8. อบายมุข

1. ควบคุมดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในโรงเรียน
2. จัดทาหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทางสังคม
ให้แก่นักเรียน
3. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
4. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจตรา ควบคุมดูแล ตามแหล่งจาหน่ายและเผยแพร่
5. ดาเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียน
นาสื่อลามกอนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงาน
ผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6. มอบครูที่ปรึกษา ติดตามและเฝูาระวัง ภายหลังดาเนินการ
แก้ไขแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น
1. กาหนดให้โรงเรียน เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท
2. จัดทาแผนผัง ZONING เขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและ
ปัญหาอบายมุข ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่
ของนักเรียน
4. มอบหมายครูที่ปรึกษา ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรม
ของนักเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบ
ดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น
5. สารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็นข้อมูล
แผนที่ตั้งเพื่อการประสานกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
6. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลาน
อย่างใกล้ชิด ทั้งการเรียน ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์
การออกเที่ยวเตร่ หรือการทากิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้ง
การใช้สื่อเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม
7. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนในการให้ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแล
ปูองกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ
8. จัดทาทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
9. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกัน
10. จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่ง
อบายมุขต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. เจ้าหน้าที่ตารวจ
อพปร,สอตร. พสน

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. เจ้าหน้าที่ตารวจ
อพปร,สอตร. พสน
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9. พฤติกรรมชู้สาว

1. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านการวางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียน
การสอนเรื่องเพศศึกษา
2. มอบหมายครูที่ปรึกษา ให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
3. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่ง
ไม่มีมุมอับ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน
4. กากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจาวัน
5. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส
6. เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้โรงเรียนมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สืบหาข้อเท็จจริงและดาเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็นปัญหา
ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับขั้นตอน
7. ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่
เหมาะสม
8. ติดตาม กากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. นักเรียน
6. เจ้าหน้าที่ตารวจ
อพปร,สอตร. พสน

10. อินเทอร์เน็ต
และเกม

1. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจาก
สื่ออินเทอร์เน็ต
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
3. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปูองกัน กวดขัน ดูแล ตามแหล่ง
สถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น
4. ครูฝุายปกครองและครูที่ปรึกษากากับ ติดตาม การมาเรียน
ของนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป –
กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน
5. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ตามบริบทของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ดาเนินการนากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้
ความรู้ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต
7. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/
เว็บไซต์ต่างๆ
8. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อติดตามตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการ
นักเรียนช่วงเวลาเรียน

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. นักเรียน
6. เจ้าหน้าที่ตารวจ
อพปร,สอตร. พสน
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สาเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

ด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน

1. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การปูองกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม
การปูองกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น
2. จัดทามาตรการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน
4. ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับ
โรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด
5. ปิดโรงเรียนเมื่อมีโรคระบาด
6. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นใน
โรงเรียน
7. จัดน้าดื่ม น้าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้าและ
ระบบ
การจ่ายน้าให้ถูกสุขอนามัย
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย
9. มีอุปกรณ์และสถานที่สาหรับล้างมือ และให้ความรู้
ในการล้างมือของนักเรียนอย่างถูกวิธี
10. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจาหน่ายอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ
11. จัดสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. นักการภารโรง
4. เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล

ด้านสัตว์มีพิษ

1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ กาจัดแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน
2. ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ
ตลอดจนวิธีการปูองกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณี
ได้รับพิษ
3. จัดทาปูายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง
เช่น บริเวณรั้วโรงเรียน ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์มีพิษเบื้องต้น
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีที่
ได้รับพิษจากสัตว์มีพิษ
6. จัดทาแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูที่ปรึกษา
3. นักการภารโรง
4. เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล
5. หน่วยกู้ภัย

