
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 
1. ภัยบุคคล 

- ครูกับนักเรียน 
1. การลงโทษนักเรียน 
    1.1 โรงเรียนก ำหนดระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนร่วมกับ
ข้ำรำชกำรครูและผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำ โดยไม่ขัดแย้งกับ
กฎกระทรวงหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
    1.2 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองประจ ำปี อย่ำงน้อย ภำคเรียนละ  
1 ครั้ง เพื่อท ำควำมเข้ำใจและหำรือ ข้อตกลงร่วมกัน เรื่องระเบียบวินัย กำร
ลงโทษนักเรียน และโรงเรียนท ำหนังสือแจ้งควำมประพฤติของนักเรียนให้
ผู้ปกครองทรำบ พร้อมกับหำแนวทำงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
    1.3 ผู้บริหำรโรงเรียน ก ำกับติดตำมไมใ่ห้ข้ำรำชกำรครู ลงโทษนักเรียนด้วย
วิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ควำมโกรธ  
2. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
    2.1 สถำนศึกษำทุกแห่งต้องก ำหนดระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤติของ
นักเรียนร่วมกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและ
ผู้ปกครองโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
    2.2 สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำร ได้แก่ สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียน จัด
สิ่งแวดล้อมให้เหมำะสม รับเด็กจำกผู้ปกครองตอนเช้ำ ชี้แจงกติกำให้นักเรียน
ทรำบ ชื่นชมให้รำงวัลนักเรียนที่ท ำตำมกฎไม่กระท ำผิด เป็นต้น 
    2.3 มอบหมำยให้ครูก ำกับ ควบคุม ดูแลให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตน
ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนตำมที่ก ำหนด 
3. การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน 
    3.1 ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน กรณีครูกระท ำกำร 
ล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียนถือเป็นควำมผิดทำงวินัยและทำงอำญำ 
    3.2 เมื่อเกิดกรณีครูล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียน สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ และให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน 
    3.3 รำยงำนหน่วยงำนบังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ 
และประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักสังคมสงเครำะห์ นักจิตวิทยำ 
โรงพยำบำล บ้ำนพักเด็กและครอบครัว สถำนีต ำรวจ เพ่ือด ำเนินกำร 
ให้ควำมช่วยเหลือต่อไป  
 



2 
 

 - ครูกับบุคคลอ่ืน 1. การลงโทษนักเรียน 
   1.1 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองประจ ำปี อย่ำงน้อย ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือท ำควำมเข้ำใจและหำรือ ข้อตกลงร่วมกัน เรื่องระเบียบวินัย กำรลงโทษ
นักเรียน และโรงเรียนท ำหนังสือแจ้งควำมประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ทรำบ พร้อมกับหำแนวทำงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
    1.2 เมื่อข้ำรำชกำรครูได้ลงโทษนักเรียนที่กระท ำผิด กฎ ระเบียบของ
โรงเรียน ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทรำบพร้อมระบุสำเหตุของกำรลงโทษ โดยให้
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียน พ.ศ.
2548 ซึ่งมีกำรลงโทษนักเรียน 4 สถำนดังนี้ 
      1) ว่ำกล่ำวตักเตือน 
      2) กำรท ำทัณฑ์บน 
      3) กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ 
      4) กำรท ำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2. ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 
    2.1 ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทรำบว่ำ ครูต้อง 
ประพฤติเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภำพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียด
หยำมหรือข่มเหงประชำชน ให้กำรต้อนรับ ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรม
แก่ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร และต้องรักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนอยู่เสมอ ไม่ประพฤติชั่ว หำกมีพฤติกำรณ์ไม่
เป็นไปตำมข้อก ำหนดนี้ ถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัย และถูกลงโทษทำงวินัย 
    2.2 สถำนศึกษำต้องควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภำพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียด
หยำมหรือข่มเหงประชำชน ให้กำรต้อนรับ ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรม
แก่ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร และต้องรักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนอยู่เสมอ โดยไม่กระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้
ประพฤติชั่ว 
 

 - ครูกับครู 1. ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 
    1.1 ประชุมครูเพ่ือให้ทรำบว่ำ ต้องมีควำมสุภำพเรียบร้อย รักษำควำม
สำมัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร หำกมีผู้ใดฝ่ำฝืนต้องถูกลงโทษทำงวินัยตำม
ควรแก่กรณี 
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    1.2 สถำนศึกษำต้องควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ครูไม่กระท ำกำรเพ่ือให้เกิดควำม
แตกแยกควำมสำมัคคี แต่ต้องมีควำมสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยกัน
หรือผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร 
 

 อ่ืน ๆ 1. สารเสพติด 
    1.1 จัดท ำระบบเครือข่ำยระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนศึกษำ เพ่ือกำร
สื่อสำรและสำนสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
    1.2 จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตำมควำมสำมำรถท่ีถูกต้อง เช่น งำน
ศิลปะ ด้ำนดนตรี และกีฬำ เป็นต้น 
    1.3 จัดกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
    1.4 ใช้มำตรกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอ 
    1.5 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
    1.6 คัดกรองและตรวจสุขภำพนักเรียนเป็นประจ ำ 
2. พฤติกรรมชู้สาวระหว่างนักเรียน 
    2.1 ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำน
กำรวำงตัวคบเพ่ือนต่ำงเพศ และจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องเพศศึกษำ 
    2.2 มอบหมำยครูประจ ำชั้น ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียน 
    2.3 จัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ อัน
จะส่งผลต่อพฤติกรรมในทำงที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน 
    2.4 ก ำกับติดตำมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูเวรประจ ำวัน 
    2.5 สร้ำงเครือข่ำยประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน
และโรงเรียนในกำรแจ้งเบำะแส 
     2.6 ประสำนงำนเชิญผู้ปกครองมำรับทรำบปัญหำ และร่วมมือช่วยกัน
แก้ไขปัญหำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทำงท่ีเหมำะสม 
3. ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
    3.1 สร้ำงองค์ควำมรู้ให้แก่ครู และบุคลำกร ในเรื่องแนวทำงกำรส่งเสริม
สุขภำพนักเรียน กำรป้องกันมลภำวะจำกสิ่งแวดล้อมกำรป้องกันไม่ให้เกิดโรค
ต่ำง ๆ ให้ระบำดมำกขึ้น  
    3.2 จัดท ำมำตรกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ 
    3.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนให้ชัดเจน 
    3.4 ตรวจสุขภำพนักเรียนอย่ำงน้อยปีละครั้ง ประสำนงำนกับโรงพยำบำล
เพ่ือดูแลนักเรียนที่มีร่ำงกำยอ่อนแออย่ำงใกล้ชิด 
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    3.5 จัดน้ ำดื่ม น้ ำใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้ ำและระบบกำรจ่ำย
น้ ำให้ถูกสุขอนำมัย 
    3.6 มีส้วมที่ถูกสุขอนำมัย 
    3.7 ควบคุมควำมสะอำดในกำรปรุงและจ ำหน่ำยอำหำรให้ถูกสุขลักษณะ  
 

2. อุบัติภัย 1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบ 
    1.1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ สำยไฟโครงสร้ำงและส่วนประกอบอำคำรเดือน
ละ 1 ครั้ง/ควำมจ ำเป็น 
    1.2  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในกำรดูแลรักษำอำคำรสถำนที่ 
    1.3  จัดท ำป้ำยและแผนผังข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในจุดอันตรำย
ทุกชั้นเรียน และแผนผัง 
    1.4  จัดให้มีแผนซักซ้อมกำรป้องกันและซักซ้อมกำรเคลื่อนย้ำยกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
     1.5 แต่งตั้งเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
2. อุบัติเหตุจากบริเวณภายในสถานศึกษา 
    2.1 แต่งตั้งครูเวรประจ ำวันคอยควบคุม ก ำกับ ติดตำมดูแล กำรรักษำควำม
ปลอดภัยตลอดทั้งวัน 
    2.2 จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยำบำลเบื้องต้น และน ำส่ง สถำนพยำบำล 
    2.3  ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย และบ ำรุงดูแลรักษำควำม
สะอำดโดยรอบสถำนศึกษำสม่ ำเสมอ 
    2.4  ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงรอบบริเวณสถำนศึกษำและจุดเสี่ยง 
    2.5  จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในกำรจัดเก็บและท ำลำย 
3. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา 
    3.1 จดักิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักต่อปัญหำ 
   สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลำกรในสถำนศึกษำและชุมชน 
    3.2 อุบัติเหตุจำกเครื่องมือ เครื่องใช้ เช่น เครื่องท ำน้ ำเย็น พัดลม โทรทัศน์ 
    3.3 จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้ 
4. อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และสถานศึกษา 
    4.1 สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก ำหนดมำตรกำร 
รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้ำและเลิกเรียน 
    4.2 ก ำกับนักเรียนที่ใช้จักรยำน จักรยำนยนต์ให้ชิดทำงซ้ำยและเป็นแถว 
    4.3 จดัครูเวรประจ ำวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมำรับ 
    4.4  ท ำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรฝึกปฏิบัติตำมกฎจรำจร 
    4.5 จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้ำออก 
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5. อุบัติเหตุจากการพา   นักเรียนไปศึกษานอก   สถานศึกษา และการน า
นักเรียนร่วมกิจกรรมส าคัญ 
     5.1 ศึกษำและปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำร 
  พำนักเรียนไปศึกษำนอกสถำนศึกษำโดยเคร่งครัด 
     5.2 เตรียมกำรและวำงแผนกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 
     5.3 จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
     5.4 จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
     5.5 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำย 
     5.6 จัดระบบดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงใกล้ชิด 
     5.7 ให้ควำมรู้นักเรียนในกำรร่วมกิจกรรมอย่ำงปลอดภัยทุกครั้ง 
6. อุบัติเหตุจากยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
    6.1 ศึกษำและปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยยำนพำหนะ
รับ-ส่งนักเรียน 
     6.2ตรวจสอบยำนพำหนะให้มีควำมเหมำะสมปลอดภัยต่อสภำพกำรใช้งำน 
     6.3 ตรวจสอบประวัติคนขับ ควำมสำมำรถในกำรขับข่ีใบอนุญำตกำรขับขี่ 
     6.4 ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรโดยสำรด้วยควำมปลอดภัยแก่นักเรียนและ 
ผู้จ้ำง เช่น ห้ำมห้อยโหน ปีนป่ำยหยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่ 
     6.5 ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนทุกครั้งที่มีกำรขึ้นและลงรถยนต์ 
     6.6 จัดท ำป้ำยชื่อรถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่ำงชัดเจน 
     6.7 กำรประกันภัยโดยควำมสมัครใจส ำหรับนักเรียน 

3. สาธารณภัย 1. อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย 
   1.1 ให้ควำมรู้และจัดท ำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับกำรดับไฟ หนีไฟ 
   1.2 จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่อยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
   1.3 ตรวจสอบภำพอำคำรเรียนอำคำรประกอบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถำนศึกษำ ในอำคำรเรียนอำคำรประกอบ 
   1.4   ตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้ ใกล้อำคำร 
   1.5 ติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศอย่ำงสม่ ำเสมอ 
   1.6 จัดท ำป้ำยแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
   1.7 ถ้ำเกิดเหตุอัคคีภัยรำยงำนต้นสังกัดทันที 
   1.8 ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจำกอันตรำย 
   1.9 จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
   1.10 ประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ อปพร. หรือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 


