มาตรการป้องกันภัยนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
**************************************
๑. นโยบายและการวางแผนการป้องกันภัยนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มี
ความตระหนักในความสาคัญและเล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย จะต้อง
ร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตรมี
ทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ซึ่งมีภารกิจและความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดาเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะนอกจากจะทาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้ว
ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
1) เป้าประสงค์
(1) เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย
และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และยึด
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสาคัญ
(2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถ
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ
โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
(4) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการให้ความรู้ ความ
เข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
2) เป้าหมาย
(1) นักเรียนทุกคนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ได้รับการ
คุ้มครองดูแลความปลอดภัย
(2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทางใน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน
(3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

3) ยุทธศาสตร์
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
๓. กากับ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงและสร้างขวัญกาลังใจ
ระดับสถานศึกษา
1 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง และ
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2 กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
3 มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
2. การวางแผนการป้องกันภัยนักเรียนและผู้เกีย่ วข้องของสถานศึกษา
แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน จึง
จาเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้ง
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ขั้นตอน

ภารกิจ

1.ศึกษาสภาพทั่วไป

ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม

2.กาหนดมาตรการหลัก

กาหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข

3.กาหนดมาตรการเสริม

กาหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น และ
สภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น

4.กาหนดกิจกรรม

กาหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม

5.กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม
สาเหตุ
ด้านการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ
1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียน
อาคารประกอบ

มาตรการป้องกันและแก้ไข

1.ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร
เดือนละ 1 ครั้ง/ความจาเป็น
2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
3.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่
4.ชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคาร
เรียน อาคารประกอบ
5.จัดทาป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย
ทุกชั้นเรียน และแผนผัง
6.จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้ายกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
7.แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. อุบัติเหตุจากบริเวณภายใน 1.แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแล
สถานศึกษา
การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่ง
สถานพยาบาล
3.กาหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายในที่
สูง/บ่อน้า/สระน้า อย่างเข้มงวด
4.ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบารุงดูแลรักษา
ความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่าเสมอ
5.จัดให้ป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
6.ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่ง
แปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
7.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง
8.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
9.จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและ
ทาลาย
3. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อม 1.สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะใน
ภายนอกของสถานศึกษา
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
4.จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ
1.ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์
เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม
ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เครื่องทา 2.ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆที่ชารุด
น้าเย็น พัดลม โทรทัศน์ฯลฯ
3.แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของ
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครัง้ หลังใช้
5.กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม
อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูเวรประจาวัน
3.ครูอนามัย
โรงเรียน
4.นักการภารโรง
5.เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย
6.นักเรียน
7.ผู้ปกครอง

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

สาเหตุ
5. อุบัติเหตุจากการเดินทาง
ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และ
สถานศึกษา

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกาหนดมาตรการ
รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน
2.กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว
3.จัดครูเวรประจาวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ
4.แนะนาการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง
5.ทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร
6.จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก
6. อุบัติเหตุจากการพา
1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
นักเรียนไปศึกษานอก
พานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด
สถานศึกษา และการนา
2.เตรียมการและวางแผนการดาเนินการอย่างชัดเจน
นักเรียนร่วมกิจกรรมสาคัญ
3.จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
5.จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ป้ายบอกชื่อขบวนรถ
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ
รถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
10.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
11.ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง
12.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย
13.ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน
7.อุบัติเหตุจากยานพาหนะรับ- 1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยยานพาหนะ
ส่งนักเรียน
รับ-ส่งนักเรียน
2.ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพการใช้งาน
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน เป็นต้น ประจา
ยานพาหนะ
4. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่ใบอนุญาตการขับขี่
5.กาหนดให้มีพนักงานควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร
6.กาหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้
จ้าง เช่น ห้ามห้อยโหน ปีนป่ายหยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่
7.ตรวจสอบจานวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้นและลงรถยนต์
8.จัดทาป้ายชื่อรถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน
9.การประกันภัยโดยความสมัครใจสาหรับนักเรียน
ด้านการป้องกันและแก้ไข
1.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
อุบัติภัย
2.ให้ความรู้และจัดทาแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ
1. อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ 3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
ธรณีพิบัติภัย
4.จัดทาป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
5.ดูแลสถานที่ให้สะอาด
6.ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที
7.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
8.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่าเสมอ
9.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร

ผู้รับผิดชอบ
1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครู
3.นักการภารโรง
4.นักเรียน
5.ผู้ปกครอง
6.ชุมชน
1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
6.นักเรียน

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
6.เจ้าหน้าที่ตารวจ7.
นักเรียน

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
6.เจ้าหน้าที่ตารวจ7.
นักเรียน

10.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
11.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
12.จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ด้านการป้องกันและแก้ไข
1.แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ปัญหาทางสังคม
และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้า
1. การล่วงละเมิดทางร่างกาย 2.ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
และจิตใจ
3.จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
4.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
5.ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลาดับขั้น
6.นานักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง
7.ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล
8.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานี
ตารวจ เป็นต้น
2.การทาร้ายตัวเองและการฆ่า 1.จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ตัวตาย
มอบหมายครูประจาชั้น สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล
2.จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการ
สื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับพฤติกรรม
นักเรียน
3.จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย
5.ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ให้คาปรึกษาอย่างสม่าเสมอ
6.ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
3.สารเสพติด
1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก และ
ให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน
2.จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการ
สื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยว เกี่ยวกับพฤติกรรม
นักเรียน
3.จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น ศิลปะ
ดนตรี กีฬา เป็นต้น
4.จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5.จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
6.ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
7.จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้
8.ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
9.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
10.คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจา
4.การอุปโภคบริโภค
1.จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (อย.น้อย) เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและสารปนเปื้อนในอาหาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
2.จัดทาป้ายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่อง
อุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในโรงอาหารของโรงเรียน
4.จัดให้มีระบบกาจัดขยะ การบาบัดน้าเสีย และจัดสร้างบ่อดักไขมัน

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.ผู้ปกครอง
4.ชุมชน
5.เจ้าหน้าที่ตารวจ

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.ผู้ปกครอง
4.ชุมชน

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.ผู้ปกครอง
4.เจ้าหน้าที่ตารวจ
5.ชุมชน

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

5.การทะเลาะวิวาท

6.การถูกล่อลวงและลักพา

7.สื่อลามกอนาจาร

5.ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้ดาเนินการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล
6.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
7.จัดครูอนามัยอานวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาลร่วมกับ
ผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลนักเรียน
8.รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น
1.ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการ
สื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักเรียน
3.จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาท
โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
4.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครอง
นักเรียนทราบและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ตามลาดับ
5.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ อปพร. หรือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
การตัดสินใจ การให้คาปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะการป้องกันตัวเอง
ให้พ้นจากการถูกล่อลวงและลักพา
2.จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
3.ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการสอดส่องนักเรียนอย่าง
ทั่วถึงและสม่าเสมอ
4.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล
เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงและลักพา
5.ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพา และวิธีการ
ป้องกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ
6.ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ปกครอง เพื่อดาเนินการติดตามค้นหา
7.ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้ง
เบาะแส
8.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดยรายงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ
1.ควบคุมดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
2.จัดทาหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน
3.จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงามให้กับนักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
4.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา
ควบคุมดูแล ตามแหล่งจาหน่ายและเผยแพร่
5.ดาเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนนาสื่อลามก
อนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครองเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6.มอบครูประจาชั้น ติดตามและเฝ้าระวัง ภายหลังดาเนินการแก้ไขแล้ว
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.ผู้ปกครอง
4.ชุมชน

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.ผู้ปกครอง
4.ชุมชน

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
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8.อบายมุข

9.พฤติกรรมชู้สาว

10.อินเทอร์เน็ตและเกม

1.กาหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท
2.จัดทาแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน
3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและปัญหา
อบายมุข ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน
4.มอบหมายครูประจาชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ใน
กลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
เบื้องต้น
5.สารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อ
การประสานกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
6.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทั้ง
การเรียน ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การออกเที่ยวเตร่ หรือการทา
กิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางที่ไม่
เหมาะสม
7.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนใน
การให้ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุม
ในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ
8.จัดทาทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
9.เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือ
อย่างจริงจังร่วมกัน
10.จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ
โดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ
ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
1.ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
การวางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
2.มอบหมายครูประจาชั้น ให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
3.จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มี
มุมอับ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
4.กากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจาวัน
5.สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชน
และโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส
6.เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบสืบหา
ข้อเท็จจริงและดาเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรงให้
ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับขั้นตอน
7.ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไข
ปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
8.ติดตาม กากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
1.ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์
3.ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการป้องกัน กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง ร้าน
อินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น
4.ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษากากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียน
และประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและ
โรงเรียน
5.จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบท
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ด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน

ด้านสัตว์มีพิษ

ของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
6.ดาเนินการนากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
การใช้อินเทอร์เน็ต
7.จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่างๆ
8.ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อติดตาม
ตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการนักเรียนช่วงเวลาเรียน
1.สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม
การป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น
2.จัดทามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
3.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน
4.ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อ
ดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด
5.ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด
6.แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน
7.จัดน้าดื่ม น้าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้าและระบบการจ่ายน้า
ให้ถูกสุขอนามัย
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย
9.มีอุปกรณ์และสถานที่สาหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้างมือของ
นักเรียนอย่างถูกวิธี
10.ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจาหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
11.จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ
1.จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์มีพิษเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน
2.ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจนวิธีการ
ป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ
3.จัดทาป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณรั้ว
สถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเบื้องต้น
4.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์ เช่น กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
5.จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีที่ได้รับพิษจาก
สัตว์มีพิษ
6.จัดทาแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
...................................................

ระดับสถานศึกษา
๑. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในที่ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นประจาทุกเดือน
๒. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม กากับ ติดตามการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างใกล้ชิด หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดมีพฤติกรรมเสี่ยงในการกระทาผิด วินัย หรือความผิด
อาญา ให้รีบหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น รายงานการดาเนินการให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ทราบ
๓. เมื่อทราบถึงกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดเหตุการณ์การกระทารุนแรง หรือ
ถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล ให้ผู้บริหารสถานศึกษารีบดาเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และรายงานการดาเนินการให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ทราบ
๔. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุม กากับ ติดตาม และระมัดระวังมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทารุนแรง หรือล่วงละเมิดด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ หรือทางเพศของนักเรียน
๕. ให้ผู้บริหารสถานศึกษากากับ ติดตามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความ
รุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิดกฎ ระเบียบ ต้องทาหนังสือรายงานผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมระบุเหตุผลในการ
ลงโทษ ทั้งนี้ในการลงโทษนักเรียนให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด
๖. ให้สถานศึกษาจัดประเมินสภาวะทางอารมณ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ทราบ
๗. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานการต้องหาคดีอาญา หรือการถูกฟ้องร้องเป็นจาเลยต่อ
ศาลในคดีอาญาให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบโดยเร็ว
๘. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
มีความสุภาพเรียบร้อย ไม่กลั่นแกล้ง ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือกระทารุนแรงหรือล่วงละเมิด
ผู้เรียนไม่ว่าทางใดๆ
๙. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
๑๐. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ
การจูงใจเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดไม่ให้แสดงพฤติกรรมหรือกระทารุนแรงต่อผู้เรียน
๑๑. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาป้องกันมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาการรุนแรงต่อผู้เรียนโดย
การเอาใจใส่ สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาดังกล่าว ในวิสัยที่จะดาเนินการป้องกันตามควรแก่
กรณี
๑๒. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาดาเนินการทางวินัยทันทีเมื่อปรากฏกรณีมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้กระทาความรุนแรงต่อผู้เรียนโดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้นอยู่แล้ว

ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. เมื่อได้รับรายงานในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนหรือมีพฤติกรรม
กระทาความรุนแรงต่อผู้เรียนหรือฝ่าฝืนมาตรการที่กาหนด และมีมูลตามกรณีที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาส่วนราชการ
หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณีเป็นการชั่วคราวและเสนอศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาเสนอ กศจ.
อนุมัติ ควบคู่กับการดาเนินการทางวินัย
๓. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา (ฉก.ชน.สพท.) รายงานเหตุการณ์ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.)
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน (ฉก.ชน.) ลงพื้นทีร่วมกันแก้/บรรเทาปัญหากับสถานศึกษาทันที
๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง/ประสานคุรุสภาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้
ก่อน โดยไม่ต้องรอผลการสืบสวนหรือสอบสวน ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย การพิจารณาประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖๐/๑
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตามสมควรต่อไป
๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

