
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

********************************** 
 

๑. นโยบาย 
       ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแจ้งให้ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 

ขอนแก่น เขต ๑ ทบทวนบทบำทหน้ำท่ีและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกรณีกระท ำผิด เพื่อออกมำตรกำรป้องกันภัย 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. ให้ครอบคลุม กฎ ระเบียบ  
และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องทุกสถำนกำรณ์ โดยให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนร่วมกันออกควำมคิดเห็น แล้วออกเป็น 
ประกำศแจ้งให้ทรำบโดยท่ัวกัน และให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำรวบรวมมำตรกำรป้องกันภัยและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจัดส่งให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในกำรจัดท ำมำตรกำรกลำง 
ในกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังให้ส ำนักงำนเขต 
พื้นท่ีกำรศึกษำประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และแจ้งท่ีอยู่ของเว็บไซต์ (URL) เพื่อจัดท ำ 
ล้ิงค์เช่ือมต่อเว็บไซต์ของส่วนกลำง ภำยในวันท่ี ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑ ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
ได้จัดต้ังศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุควำมรุนแรงอันน ำไปสู่กำรฟ้องร้องต่ำงๆ เนื่องจำกสภำพปัญหำ 
ในปัจจุบันได้เกิดเหตุกำรณ์ท่ีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ถูกกล่ำวหำและหรือได้กระท ำควำมรุนแรง 
ต่อนักเรียนในสถำนศึกษำ และมีกำรเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์สำธำรณะอย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุไม่พึง
ประสงค์ 
ทุกครั้ง ให้ สพฐ. ตรวจสอบเบื้องต้นว่ำมีมำตรกำรป้องกันภัยหรือไม่ และได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันภัยหรือไม่  
ถ้ำไม่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันภัย ถือเป็นกำรบกพร่องต่อหน้ำท่ีรำชกำรแล้วแต่กรณี รวมถึงให้ตรวจสอบ
มำตรกำรป้องกันภัยท่ีก ำหนดไว้ว่ำครอบคลุมเหตุท่ีเกิดหรือไม่ หำกยังไม่ครอบคลุมเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นให้มีกำร
ปรับปรุงมำตรกำรป้องกันภัยเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุกำรณ์ 

๒. เป้าหมาย 
๑) เพื่อให้มมีำตรกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
๒) เพื่อใหข้้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับกำรปกป้อง คุ้มครอง 

ควำมปลอดภัย ในด้ำนร่ำงกำย  ด้ำนจิตใจ  และด้ำนสังคม 
๓) เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรป้องกันภัยต่ำง ๆ อันอำจเกิดขึ้น 
๓. สาเหตุการเกิดภัย และมาตรการป้องกันภัย 

ผลจำกกำรร่วมออกควำมคิดเห็นของผู้บริหำร บุคลำกร เกี่ยวกับภัยท่ีมีสำเหตุเกิดจำกองค์ประกอบต่ำง ๆ  
และต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันภัย สรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
ล าดับที่ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 
๑. ภัยบุคคล 

๑ ครูกับ
นักเรียน 
๑.๑ กำรล่วง
ละเมิดทำงเพศ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน กรณีครูกระท ำกำร 
ล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียนถือเป็นควำมผิดทำงวินัยและทำงอำญำ 
๒. สถำนศึกษำแต่งต้ังคณะกรรมกำรเฝ้ำระวังป้องปรำมมิให้เกิดพฤติกำรณ์ 
ท่ีไม่พึงประสงค์ 
๓. เมื่อเกิดกรณีครูล่วงละเมิดทำงเพศนักเรียน สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำร 
ตำมอ ำนำจหน้ำท่ี และให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน 
๔. รำยงำนหน่วยงำนบังคับบัญชำตำมล ำดับช้ัน เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ 
และประสำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักสังคมสงเครำะห์ นักจิตวิทยำ 
โรงพยำบำล บ้ำนพักเด็กและครอบครัว สถำนีต ำรวจ เพื่อด ำเนินกำร 
ให้ควำมช่วยเหลือต่อไป  
๕. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๒ พฤติกรรม
ไม่พึ งประสง ค์
ของนักเรียน 
-ไม่ต้ังใจเรียน 
-หนีเรียน 
-ไม่ไปโรงเรียน 
-คุยในห้องเรียน 
-พูดค ำหยำบ 
-ก้ำวร้ำวเกเร 
-โกหก 
-เอำของเล่น 
ผิดกฎ 
มำโรงเรียน 
-ขโมย 
-ล้อเลียน/แกล้ง
เพื่อน 
-แต่งกำยผิด
ระเบียบ 

๑. สถำนศึกษำทุกแห่งต้องก ำหนดระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียน 
ร่วมกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้ปกครองโดยไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำร ได้แก่ สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียน จัดส่ิงแวดล้อม 
ให้เหมำะสม รับเด็กจำกผู้ปกครองตอนเช้ำ ช้ีแจงกติกำให้นักเรียนทรำบ ช่ืนชมให้
รำงวัลนักเรียนท่ีท ำตำมกฎไม่กระท ำผิด เป็นต้น 
๓. มอบหมำยให้ครูก ำกับ ควบคุม ดูแลให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตน 
ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนตำมท่ีก ำหนด 

 
 
 



-๓- 
ล าดับที่ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 
 ๑.๓ กำรลงโทษ

นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง  
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อท ำควำมเข้ำใจ หำรือหรือท ำข้อตกลงร่วมกันในเรื่อง
กำรลงโทษนักเรียนท่ีสำมำรถท ำได้ แต่จะต้องปฎิบัติตำมระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
ห้ำมลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงเกินกว่ำเหตุ หรือด้วยควำมโกรธหรือพยำบำท 
แต่ต้องค ำนึงถึงอำยุและพฤติกำรณ์กำรกระท ำผิด 
๒ ถำนศึกษำท ำหนังสือแจ้งควำมประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ 
พร้อมกับหำแนวทำงแก้ไขพฤติกรรมของนกัเรียน 
๓. กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลงโทษนักเรียนท่ีมีควำม
ประพฤติผิดกฎ โดยลงโทษไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีและแจ้งให้ผู้ปกครองและรำยงำนผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบ 

๑.๔ กำรอุทิศ
เวลำของตน
ให้แก่นักเรียน 
 
 

๑. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทรำบว่ำ ครูต้องอุทิศ 
เวลำของตนให้แก่นักเรียน หำกมีพฤติกำรณ์ท่ีไม่ชอบโดยใช้เวลำรำชกำรไปท ำธุระ
ส่วนตัวหรือไปหำผลประโยชน์อย่ำงอื่น ถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัย 
๒. สถำนศึกษำต้องควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติหน้ำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอน 
และอุทิศเวลำของตนให้แก่นักเรียน 

๑.๕ ต้อง
ประพฤติเป็น
แบบอย่ำงท่ีดีแก่
นักเรียน ไม่ดู
หมิ่นเหยียด
หยำมหรือข่ม
เหงนักเรียน 
และกำรรักษำ
ช่ือเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของ
ต ำแหน่งหน้ำท่ี
รำชกำร  

๑. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทรำบว่ำ ครูต้อง 
ประพฤติเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยำมหรือข่มเหงนักเรียน 
และต้องกำรรักษำช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรของตนอยู่
เสมอ ไม่ประพฤติช่ัว หำกมีพฤติกำรณ์ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดนี้ ถือว่ำเป็น
ควำมผิดทำงวินัย และถูกลงโทษทำงวินัย 
๒. สถำนศึกษำต้องควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
ให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยำมหรือข่มเหงนักเรียน และ
กำรรักษำช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรของตนอยู่เสมอ  
โดยไม่กระท ำกำรอันได้ช่ือว่ำเป็นผู้ประพฤติช่ัว 

 
 
 
 
 



-๔- 
 
ล าดั
บที่ 

สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 

 ภัยบุคคล 
๒. ครูกับ
บุคคลภายนอก 
๒.๑ กำรลงโทษ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ ต้องประพฤติเป็น
แบบอย่ำงท่ีดีแก่
ชุมชน สังคม สุภำพ
เรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยำมหรือข่ม
เหงประชำชน ให้กำร
ต้อนรับ ให้ควำม
สะดวก ให้ควำมเป็น
ธรรมแก่ประชำชนผู้
มำติดต่อรำชกำร และ
กำรรักษำช่ือเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของ
ต ำแหน่งหน้ำท่ี
รำชกำร 
 

 
 
๑. สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง  
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ทรำบ รวมท้ังหำแนวทำงในกำรแก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียน 
๒. เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลงโทษนักเรียนท่ีมีควำมประพฤติผิด
กฎ ระเบียบ ไม่เป็นไปตำมกระทรวงศึกษำธิกำรวำ่ด้วยกำรลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ สถำนศึกษำต้องแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทรำบพร้อมกับระบุ
เหตุและกำรลงโทษ 
๓. สถำนศึกษำร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงพฤติกรรมของ
นักเรียนให้เป็นไปด้วยดี 
๑. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทรำบว่ำ ครูต้อง 
ประพฤติเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ ชุมชน สังคม สุภำพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยำม
หรือข่มเหงประชำชน ให้กำรต้อนรับ ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน
ผู้มำติดต่อรำชกำร และต้องรักษำช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำร
ของตนอยู่เสมอ ไม่ประพฤติช่ัว หำกมีพฤติกำรณ์ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดนี้ ถือว่ำ
เป็นควำมผิดทำงวินัย และถูกลงโทษทำงวินัย 
๒. สถำนศึกษำต้องควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
ให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ ชุมชน สังคม สุภำพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยำมหรือข่ม
เหงประชำชน ให้กำรต้อนรับ ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรมแก่ประชำชนผู้มำ
ติดต่อรำชกำร และต้องรักษำช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรของ
ตนอยู่เสมอ โดยไม่กระท ำกำรอันได้ช่ือว่ำเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
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๒. 

๒.๓ ต้องไม่กล่ัน
แกล้ง กล่ำวหำ
หรือร้องเรียน
ผู้อื่นโดย
ปรำศจำกควำม
เป็นจริง 
 
 
ภัยบุคคล 
๑. ครู กับ ครู 
๓.๑ ต้องมีควำม
สุภำพเรียบร้อย 
รักษำควำม
สำมัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูล
ระหว่ำง
ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ด้วยกัน 
อุบัติภัย 

๑ สำเหตุเกิดจำก
อำคำรเรียน 
อำคำรประกอบ 

๑. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทรำบว่ำ ครูต้องไม่กล่ัน
แกล้ง กล่ำวหำหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปรำศจำกควำมเป็นจริง หำกมีพฤติกำรณ์ 
ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดนี้ ถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัย และถูกลงโทษทำงวินัย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ถ้ำเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง 
๒. สถำนศึกษำต้องควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ครูไม่กระท ำกำรกล่ันแกล้ง กล่ำวหำ
หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปรำศจำกควำมเป็นจริง ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร
เป็นไปตำมกรอบข้อห้ำมและข้อควรปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
๑. ประชุมครูเพื่อให้ทรำบว่ำ ต้องมีควำมสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยกันหรือ 
ผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร หำกมีผู้ใดฝ่ำฝืนต้องถูกลงโทษทำงวินัยตำมควรแก่กรณี 
๒. สถำนศึกษำต้องควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ครูไม่กระท ำกำรเพื่อให้เกิดควำม
แตกแยกควำมสำมัคคี แต่ต้องมีควำมสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยกันหรือ 
ผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร 
 
 
 
 
๑. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ สำยไฟ โครงสร้ำงและส่วนประกอบอำคำร เดือนละ 1 
ครั้ง หรือตำมควำมจ ำเป็น 
๒. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในกำรดูแลรักษำอำคำรสถำนท่ี 
๓. ปฐมนิเทศนักเรียนท่ีมำเข้ำเรียนใหม่ เกี่ยวกับอำคำรสถำนท่ี 
๔. ประชุมช้ีแจงให้ควำมรู้ กำรดูแลรักษำเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยของอำคำรเรียน 
อำคำรประกอบ  
๕. จัดท ำป้ำยและแผนผังข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในจุดอันตรำย 
ทุกช้ันเรียน และมีแผนผังประกอบ 
๖. จัดให้มีแผนซักซ้อมกำรป้องกันและซักซ้อมกำรเคล่ือนย้ำยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
๗. และซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ 
๘. แต่งต้ังเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
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 ๒. สำเหตุเกิดจำก

บริเวณภำยใน
สถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. สำเหตุ 
เกิดจำก
สภำพแวดล้อม
ภำยนอก
สถำนศึกษำ 
 
 
๔. สำเหตุเกิดจำก
เครื่องมือเครื่องใช้ 
อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
ต่ำง ๆ เช่น เครื่อง
ท ำน้ ำเย็น 
โทรทัศน์ พัดลม 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

๑. แต่งต้ังครูเวรประจ ำวันคอยควบคุม ก ำกับ ติดตำมดูแล กำรรักษำ 
ควำมปลอดภัยตลอดท้ังวัน 
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น และน ำส่งสถำนพยำบำล 
๓. ก ำหนดควบคุมดูแลกำรจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปีนป่ำยในท่ีสูง/บ่อน้ ำ/
สระน้ ำ อย่ำงเข้มงวด 
๔. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภำพท่ีปลอดภัย และบ ำรุงดูแลรักษำควำมสะอำด
โดยรอบสถำนศึกษำสม่ ำเสมอ 
๕. จัดใหม้ีป้ำยค ำเตือนเพื่อหลีกเล่ียงกำรเกิดอุบัติเหตุ 
๖. ใหค้วำมรู้และแนวทำงปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีท่ีพบวัตถุ ส่ิงแปลกปลอม 
ซึ่งอำจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรำย 
๗. ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงรอบบริเวณสถำนศึกษำและจุดเส่ียง 
๘. จัดให้มีระบบกำรขออนุญำตออกนอกสถำนศึกษำ 
๙. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในกำรจัดเก็บและท ำลำย 
๑๐. หลีกเล่ียงกำรจัดซื้อจัดหำอุปกรณ์กีฬำหรือเครื่องเล่นท่ีอำจก่อให้เกิด
อันตรำย 
๑. ส ำรวจสภำพปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม มลภำวะในสถำนศึกษำและชุมชน เพื่อหำ
แนวทำงแก้ไข 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมกำร โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในกำรหำแนวทำงป้องกันและแก้ไข 
๓. ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น 
๔. จัดกิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักต่อปัญหำส่ิงแวดล้อมให้กับ
นักเรียน บุคลำกรในสถำนศึกษำและชุมชน 
๑. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มี
สภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  
๒. ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม และอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ ท่ีช ำรุด 
๓. แนะน ำ สำธิต และควบคุมกำรใช้อย่ำงถูกวิธีตำมประเภทของอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม  
๔. จัดเกบ็เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้ 
๖. ก ำกับ ดูแลนักเรียนในกำรใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำม อุปกรณ์ได้
อย่ำงปลอดภัย 
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 ๕. สำเหตุเกิดจำก

กำรเดินทำง ไป – 
กลับ ระหว่ำงบ้ำน
และสถำนศึกษำ 
 
 
 
๖. สำเหตุจำกกำร
พำนักเรียนไป
ศึกษำนอกสถำนท่ี 
และกำรน ำ
นักเรียนไปรว่ม 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. สำเหตุจำก
ยำนพำหนะรับ – 
ส่งนักเรียน  

๑. สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก ำหนดมำตรกำรรับ -ส่งนักเรียน
ตอนเช้ำและเลิกเรียน 
๒. ก ำกับ ดูแลนักเรียนท่ีใช้จักรยำน จักรยำนยนต์ ขับขี่ให้ชิดทำงซ้ำยและเป็นแถว 
๓. จัดครูเวรประจ ำวันตรวจเช็คนักเรียนท่ีมีผู้ปกครองมำรับ – ส่ง  
๔. แนะน ำกำรเดินแถวกลับบ้ำนอย่ำงเป็นระเบียบและให้พี่ดูแลน้อง 
๕. ท ำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรฝึกปฏิบัติตำมกฎจรำจร 
๖. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ – ส่งนักเรียนท่ีประตูเข้ำออก  
๑. ศึกษำและปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรพำนักเรียนไปทัศน
ศึกษำนอกสถำนท่ีโดยเคร่งครัด 
๒. เตรียมกำรและวำงแผนกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 
๓. จัดท ำประวัตินักเรียนท่ีร่วมเดินทำง 
๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
๕. จัดให้มีป้ำยช่ือแสดงรำยละเอียดนักเรียน/ป้ำยบอกช่ือขบวนรถ 
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น 
๗. ควบคุมดูแลกำรซื้ออำหำรรับประทำน 
๘. หำกมีกำรใช้พำหนะรถยนต์ต้องแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสภำพรถยนต์  และตรวจ
ประวัติคนขับเพื่อควำมปลอดภัย 
๙. หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดอันตรำย 
๑๐. จัดระบบดูแลควำมปลอดภัยนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด 
๑๑. ให้ควำมรู้นักเรียนในกำรร่วมกิจกรรมอย่ำงปลอดภัยทุกครั้ง 
๑๒. ตรวจดูควำมเหมำะสมและควำมปลอดภัยของสถำนท่ีท่ีไปทัศนศึกษำ 
๑๓. ประสำนงำนเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยท้องถนน 
๑. ศึกษำและปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยยำนพำหนะ 
รับ – ส่งนักเรียน  
๒. ตรวจสอบยำนพำหนะให้มีควำมเหมำะสมปลอดภัยต่อสภำพกำรใช้งำน 
๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน เป็นต้น ประจ ำยำนพำหนะ 
๔. ตรวจสอบประวัติคนขับ ควำมสำมำรถในกำรขับขี่ ใบอนุญำตกำรขับขี่ 
๕  ตรวจสอบกำรประกันภัยรถยนต์และกำรประกันภัยผู้โดยสำร 
๖. ก ำหนดให้มีผู้ควบคุมเพื่อดูแลควำมปลอดภัยของผู้โดยสำร 
๗. ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรโดยสำรด้วยควำมปลอดภัยแก่นักเรียน เช่น  
ห้ำมห้อยโหน ปีนป่ำย ยื่นแขนขำออกนอกตัวรถ หยอกล้อขณะรถยนต์เคล่ือนท่ี 

 
 
 
 
 
 



-๘- 
ล าดับที่ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 
 
 
 
๓. 

 
 
 
สาธารณภัย 
๑. อัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. วำตภัย 
 
 
 
 
 
 
๓. อุทกภัย 
 
 
 
 
 
๔. ธรณีพิบัติ 

๘ ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนทุกครั้งท่ีมีกำรขึ้นลงรถยนต์ 
๙. จัดท ำป้ำยช่ือรถรับ – ส่งนักเรียนให้เห็นอย่ำงชัดเจน  
๑๐. ให้มีกำรประกันภัยโดยควำมสมัครใจส ำหรับนักเรียน 
๑. แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
๒. ให้ควำมรู้และจัดท ำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับกำรดับไฟ หนีไฟ 
๓. จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีอยู่เวรรักษำสถำนท่ีรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
๔. วำงแผนรับสถำนกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ 
๕. จัดแหล่งข้อมูลท่ีสำมำรถติดต่อขอควำมช่วยเหลือไว้ล่วงหน้ำ 
๖. ขจัดส่ิงรกรุงรงัในบริเวณสถำนศึกษำ ห้องเรียนและห้องต่ำง ๆ ในอำคำรเรียนอำคำร
ประกอบ 
๗. แจ้งเจ้ำพนักงำนตรวจสอบสถำนท่ีเกิดเหตุและตรวจสอบพยำนหลักฐำน 
๘. รำยงำนต้นสังกัดทรำบทันที 
๑. ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจำกอันตรำย 
๒. จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีอยู่เวรรักษำสถำนท่ีรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
๓. ตรวจสอบภำพอำคำรเรียนอำคำรประกอบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๔. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใกล้อำคำร 
๕. ติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
๗. จัดให้มีเครือข่ำยองค์กรภำครัฐภำคเอกชนเพื่อสำมำรถติดต่อขอควำมช่วยเหลือ 
๑. ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจำกอันตรำย 
๒. จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีอยู่เวรรักษำสถำนท่ีรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
๓. ตรวจสอบภำพอำคำรเรียนอำคำรประกอบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๔. ติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๕. จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
๖. จัดให้มีเครือข่ำยองค์กรภำครัฐภำคเอกชนเพื่อสำมำรถติดต่อขอควำมช่วยเหลือ 
๑. ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจำกอันตรำย 
๒. จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีอยู่เวรรักษำสถำนท่ีรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
๓. ตรวจสอบภำพอำคำรเรียนอำคำรประกอบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๔. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใกล้อำคำร 
๕. ติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
๗. จัดให้มีเครือข่ำยองค์กรภำครัฐภำคเอกชนเพื่อสำมำรถติดต่อขอควำมช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 



-๙- 
ล าดับที่ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 
๔. อื่นๆ 

๑. กำรล่วงละเมิด
ทำงร่ำงกำยและ
จิตใจ ระหว่ำง
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
๒. กำรท ำร้ำย
ตัวเองและกำรฆ่ำ
ตัวตำย 
 
 
 
 
 
 
 
๓. สำรเสพติด 

 
๑. แต่งต้ังกรรมกำรเฝ้ำระวังป้องปรำมนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และสถำนท่ี
จุดเส่ียง โดยเฉพำะห้องเรียน ห้องน้ ำ 
๒. ให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
๓. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียน 
๔. ใช้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
๕. ให้มีผู้รับผิดชอบรำยงำนตำมล ำดับข้ันโดยปกปิดเป็นควำมลับ 
๖. น ำนักเรียนเข้ำสู่กำรช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตำมอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
๗. ประสำนงำนผู้ปกครองเพื่อให้ควำมช่วยเหลือดูแล 
๙. ประสำนงำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บ้ำนพักเด็กและครอบครัว สถำนีต ำรวจ เป็น
ต้น 
๑. จัดให้มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมอบหมำยครูประจ ำ
ช้ัน ครูแนะแนวสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
๒. จัดท ำระบบเครือข่ำยช่วยเหลือระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนศึกษำ เพื่อกำรส่ือสำร
และสำนสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหำ เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมเอื้ออำทรและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย 
๕. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้เช่ียวชำญ นักจิตวิทยำให้ค ำปรึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ  
๖. ประสำนพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหำ เพื่อแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำด้วยวิธีกำร
ต่ำง ๆ 
๑.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก และให้นักเรียนเห็นคุณค่ำแห่งตน 
๒. จัดท ำระบบเครือข่ำยระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนศึกษำ เพื่อกำรส่ือสำรและสำน
สัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนแสดงออกตำมควำมสำมำรถท่ีถูกต้อง เช่น งำนศิลปะ ด้ำน
ดนตรี และกีฬำ เป็นต้น 
๔. จัดกลุ่มเฝ้ำระวังโดยอำศัยเครือข่ำยท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๕. จัดกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
๖. ให้ควำมรู้แก่นักเรียนในกำรเลือกชมส่ือในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
๗. จัดบรรยำกำศส่ิงแวดล้อมในสถำนศึกษำให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำม เอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู ้
๘. ใช้มำตรกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

 
 
 
 
 



-๑๐- 
ล าดับที่ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 
 
 
 

 
 
๔. กำรอุปโภค
บริโภคของ
นักเรียนใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. กำรทะเลำะ
วิวำทของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
๖. กำรถูกล่อลวง
และลักพำ 

๙. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
๑๐. คัดกรองและตรวจสุขภำพนักเรียนเป็นประจ ำ 
๑. จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถำนศึกษำ (อย.น้อย) เพื่อตรวจสอบคุณภำพและ
สำรปนเป้ือนในอำหำร และประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 
๒. จัดท ำป้ำยนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เครื่องอุปโภคบริโภค
อย่ำงถูกสุขอนำมัย 
๓. จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีท ำควำมสะอำด รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยใน 
โรงอำหำรของโรงเรียน 
๔. จัดให้มีระบบก ำจัดขยะ กำรบ ำบัดน้ ำเสีย และจัดสร้ำงบ่อดักไขมัน 
๕. ในกรณีเกิดอุบัติภัยจำกกำรอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้ด ำเนินกำรปฐมพยำบำล
เบ้ืองต้นก่อนส่งต่อโรงพยำบำล 
๖. ประสำนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทรำบเมื่อเกิดเหตุ 
๗. จัดครูอนำมัยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรดูแลรักษำพยำบำลร่วมกับผู้ปกครองเพื่อ
รับทรำบข้อมูลนักเรียน 
๘. รำยงำนเหตุกำรณ์ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมล ำดับข้ัน 
๑. ด ำเนินกำรตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๒. จัดท ำระบบเครือข่ำยระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนศึกษำ เพื่อกำรส่ือสำรและสำน
สัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
๓. จัดให้มีกำรหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว เพื่อเข้ำระงับเหตุกรณีท่ีมีเหตุทะเลำะวิวำท โดย
ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจและเจ้ำหน้ำท่ีสำรวัตรนักเรียน 
๔. ประสำนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบำดเจ็บให้ผู้ปกครองนักเรียนทรำบ
และจัดเจ้ำหน้ำท่ีดูแล โดยรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบตำมล ำดับ 
๕. ประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ อปพร. หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกำรคิด วิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ กำรตัดสินใจ 
กำรให้ค ำปรึกษำท่ีถูกต้อง รวมไปถึงทักษะกำรป้องกันตัวเองให้พ้นจำกกำรถูกล่อลวง
และลักพำ 
๒. จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภำพ จัดเวรยำม เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
๓. ประสำนงำนกับชุมชน เครือข่ำยผู้ปกครอง ในกำรสอดส่องนักเรียนอย่ำงท่ัวถึงและ
สม่ ำเสมอ 
๔. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อป้องกันกำรถูกล่อลวง
และลักพำ 

 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
ล าดับที่ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 
  

 
 
 
 
 
๗. ส่ือลำมก
อนำจำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. อบำยมุข 

๕. ให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรล่อลวงและลักพำ และวิธีกำร
ป้องกันให้นักเรียนทรำบทุกระยะ 
๖. ประสำนงำนเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ ผู้ปกครอง เพื่อด ำเนินกำรติดตำมค้นหำ 
๗. ขอควำมร่วมมือจำกครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรแจ้งเบำะแส 
๘. ประสำนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทรำบเมื่อเกิดเหตุ โดยรำยงำนให้
ผู้บังคับบัญชำรับทรำบตำมล ำดับ 
๑. ควบคุมดูแลกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรและส่ือบันเทิงต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
ไม่ให้เข้ำมำเผยแพร่ในสถำนศึกษำ 
๒. จัดท ำหลักสูตรบูรณำกำรกำรสอนในเรื่องเพศศึกษำ ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี และเหมำะสมในทำงสังคมให้กับนักเรียน 
๓.จัดกิจกรรมและเสริมสร้ำงค่ำนิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงำมให้กับ
นักเรียนเพื่อกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม 
๔. ประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรตรวจตรำ 
ควบคุมดูแล ตำมแหล่งจ ำหน่ำยและเผยแพร่ 
๕. ด ำเนินกำรตรวจค้นยึดส่ิงของและลงโทษ หำกพบนักเรียนน ำส่ือลำมกอนำจำร
เข้ำมำสถำนศึกษำ ติดต่อประสำนงำนผู้ปกครองเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
๖. มอบครูประจ ำช้ัน ติดตำมและเฝ้ำระวัง ภำยหลังด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว เพื่อเป็น
กำรแก้ไขปัญหำในระยะต่อไปมิให้เกิดข้ึน 
๑. ก ำหนดให้สถำนศึกษำ เป็นเขตปลอดอบำยมุขทุกประเภท 
๒. จัดท ำแผนผัง zoning เขตปลอดอบำยมุขร่วมกับชุมชน 
๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักโทษภัยและปัญหำอบำยมุข  
ท่ีมีผลกระทบต่อกำรเรียนและควำมเป็นอยู่ของนักเรียน 
๔. มอบหมำยครูประจ ำช้ัน ติดตำมสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มท่ี
มีปัญหำและกลุ่มเส่ียง ต้องรีบด ำเนินกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเบ้ืองต้น 
๕. ส ำรวจแหล่งอบำยมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดท ำเป็นข้อมูลแผนท่ีต้ังเพื่อกำร
ประสำนกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 
๖. ขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลำนอย่ำงใกล้ชิด ท้ังกำร
เรียน ค่ำใช้จ่ำยเงิน กำรใช้โทรศัพท์ กำรออกเท่ียวเตร่ หรือกำรท ำกิจกรรมนอก
บ้ำน รวมท้ังกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทำงท่ีไม่เหมำะสม 

 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 
ล าดับที่ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
๙. พฤติกรรมชู้
สำวระหว่ำง
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. อินเทอร์เน็ต
และเกมส์ 

๗. จัดต้ังกลุ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรและติดตำมสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่ง
อบำยมุขต่ำง ๆ 
๘. จัดท ำทะเบียนข้อมูลนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง 
๙. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ และให้ควำมช่วยเหลืออย่ำง
จริงจังร่วมกัน 
๑๐. จัดเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบในกำรออกตรวจตรำตำมแหล่งอบำยมุขต่ำง ๆ โดย
กำรประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำท่ี และหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ หรือระหว่ำง
สถำนศึกษำด้วยกัน  
๑. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตนและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้ำนกำร
วำงตัวคบเพื่อนต่ำงเพศ และจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องเพศศึกษำ 
๒. มอบหมำยครูประจ ำช้ัน ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียน 
๓.จัดบรรยำกำศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ อันจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมในทำงท่ีไม่เหมำะสมของนักเรียน 
๔. ก ำกับติดตำมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของครูเวรประจ ำวัน 
๕. สร้ำงเครือข่ำยประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชนและ
โรงเรียนในกำรแจ้งเบำะแส 
๖. เมื่อนักเรียนประสบปัญหำให้สถำนศึกษำมอบหมำยผู้รั บผิดชอบสืบหำ
ข้อเท็จจริงและด ำเนินกำรแก้ไข ในกรณีท่ีเป็นปัญหำร้ำยแรงให้ผู้บังคับบัญชำ
รำยงำนตำมล ำดับข้ันตอน 
๗. ประสำนงำนเชิญผู้ปกครองมำรับทรำบปัญหำ และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหำ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทำงท่ีเหมำะสม 
๘. ติดตำม ก ำกับ ดูแลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม 
๑. ให้ควำมรู้นักเรียนในกำรเลือกบริโภคข้อมูลข่ำวสำร ภัยจำกส่ืออินเทอร์เน็ต 
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสนใจหรือสร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
๓. ประสำนควำมร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ำยผู้ปกครอง เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
ในกำรป้องกัน กวดขัน ดูแล ตำมแหล่งสถำนบันเทิง ร้ำนอินเทอร์เน็ต ร้ำนเกมส์ 
เป็นต้น 
๔. ครูฝ่ำยปกครองและครูท่ีปรึกษำก ำกับ ติดตำม กำรมำเรียนของนักเรียนและ
ประสำนกับผู้ปกครองในกำรเดินทำงไป – กลับระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียน 

 
 
 
 
 



-๑๓- 
ล าดับที่ สาเหตุเกิด

จาก 
มาตรการป้องกันภัย 

  
 
 
 
 
 
 
๑๑. ด้ำน
สุขภำพอนำมัย
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. ด้ำนสัตว์มี
พิษ 
 
 

๕. จัดให้บริกำรอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลำท่ีเหมำะสมตำมบริบทของ
โรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
๖. ด ำเนินกำรน ำกลุ่มนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงมำอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องกำรใช้
อินเทอร์เน็ต 
๗. จัดอำสำสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบกำรใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่ำงๆ  
๘. ประสำนกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจหรือหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ เพื่อติดตำมตรวจสอบ
ร้ำนอินเทอร์เน็ต ร้ำนเกมส์ท่ีให้บริกำรนักเรียนช่วงเวลำเรียน 
๑. สร้ำงองค์ควำมรู้ให้แก่ครู และบุคลำกร ในเรื่องแนวทำงกำรส่งเสริมสุขภำพ
นักเรียน กำรป้องกนัมลภำวะจำกส่ิงแวดล้อมกำรป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่ำง ๆ  
ให้ระบำดมำกขึ้น  
๒. จัดท ำมำตรกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนให้ชัดเจน 
๔. ตรวจสุขภำพนักเรียนอย่ำงน้อยปีละครั้ง ประสำนงำนกับโรงพยำบำลเพื่อดูแล
นักเรียนท่ีมีร่ำงกำยอ่อนแออย่ำงใกล้ชิด 
๕. ปิดสถำนศึกษำเมื่อมีโรคระบำด 
๖. แจ้งผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับช้ันในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน 
๗. จัดน้ ำด่ืม น้ ำใช้ให้ปลอดภัยร่วมท้ังระบบกักเก็บน้ ำและระบบกำรจ่ำยน้ ำให้ถูก
สุขอนำมัย 
๘. มีส้วมที่ถูกสุขอนำมัย 
๙. มีอุปกรณ์และสถำนท่ีส ำหรับล้ำงมือ และให้ควำมรู้ในกำรล้ำงมือของนักเรียน
อย่ำงถูกวิธ ี
๑๐. ควบคุมควำมสะอำดในกำรปรุงและจ ำหน่ำยอำหำรให้ถูกสุขลักษณะ  
๑๑. จัดสถำนท่ีและบริเวณสถำนศึกษำให้ถูกสุขลักษณะ 
๑. จัดสภำพแวดล้อมให้สะอำดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ ก ำจัดแหล่งท่ีอยู่อำศัยของสัตว์มี
พิษเพื่อให้มีควำมปลอดภัยแก่นักเรียน 
๒. ให้ควำมรู้แก่ครู บุคลำกร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจนวิธีกำรป้องกัน
และปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นกรณีได้รับพิษ 
๓. จัดท ำป้ำยเตือนภัยจำกสัตว์มีพิษในบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียง เช่น บริเวณรั้ว
สถำนศึกษำ ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นท่ีอยู่อำศัยของสัตว์มีพิษเบื้องต้น 
๔. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์ 
เช่น ก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุง 

 
 
 
 
 



-๑๔- 
 
ล าดับที่ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 
  

 
 
๑๓. สรุป
มำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ
ด้ำนภัยท่ีมีสำเหตุ
เกิดจำกด้ำนอื่น ๆ  

๕. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น กรณีท่ีได้รับพิษ
จำกสัตว์มีพิษ 
๖. จัดท ำแผนฉุกเฉินและกำรฝึกซ้อม โดยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. จัดให้มีครูเวรรักษำควำมปลอดภัย 
๓. จัดให้มีแผนป้องกันภัย 
๔. จัดให้มีบริกำรให้ค ำปรึกษำ 
๕. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะในกำรคิดวิเครำะห์แก้ไขปัญหำ 
๖. จัดให้มีป้ำยนิเทศให้ควำมรู้เกี่ยวกับส่ือต่ำง ๆ  
๗. จัดให้มีเครือข่ำยองค์กรภำครัฐ ภำคเอกชนเพื่อสำมำรถติดต่อขอรับควำม
ช่วยเหลือทันท่วงที 
๘. จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครู นักเรียน ผู้ปกครองเพื่อหำแนวทำง
วำงแผนป้องกันและแก้ไข  

 
๔. การประเมินผลมาตรการป้องกันภัย  

ให้จัดประชุมทบทวนและสรุปผลกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันภัยของของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในส่วนของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หลังปิด 
ภำคเรียนท่ี ๒ ของปีกำรศึกษำ เพื่อด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑. หำกมีกำรเปล่ียนผู้รับผิดชอบท่ีส ำคัญหรือปรับเปล่ียนมำตรกำรป้องกันภัยท่ีมีผลกระทบต่อมำตรกำร 
ป้องกันภัยฉบับเดิมจะได้จัดส่งมำตรกำรป้องกันภัยท่ีได้แก้ไขแล้วจัดส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนจัดเก็บแทนฉบับเดิมต่อไป  

๒. เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง ให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่ำมีมำตรกำรป้องกันภัยหรือไม่ และได้ปฏิบัติ 
ตำมมำตรกำรป้องกันภัยหรือไม่ รวมถึงให้ตรวจสอบมำตรกำรป้องกันภัยท่ีก ำหนดไว้ว่ำครอบคลุมเหตุท่ีเกิดหรือไม่ 
หำกยังไม่ครอบคลุมเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นจะได้มีกำรปรับปรุงมำตรกำรป้องกันภัยเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุกำรณ์ 

๓. ในกำรด ำเนินกำรมีกำรใช้งบประมำณท้ังด้ำนบุคลำกรและทำงกำรเงินงบประมำณมำกน้อยเท่ำใด  
อย่ำงไร จะได้ด ำเนินกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรต่อไป 
 

*********************************** 
 
 
 
 

 
 


