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มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ในปั จ จุ บั น ข้าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึกษาในเขตพื้ นที่ก ารศึก ษา สั งกัด ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ทุ่มเท เสียสละ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับสังคมได้รับรู้ แต่ในขณะเดียวกันยังมี เหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทาความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการ
เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็วสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒มีความตระหนั กในความสาคัญและเล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่ว น
เกีย่ วข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาเพราะนักเรียน คือ หัวใจของการ
จัดการศึกษาจึงมีมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในสังกัดส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ เพื่อช่ ว ยเหลื อข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษากรณีเกิดเหตุรุนแรงอันนาไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนและ
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
2 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย
และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และ
ยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสาคัญ
(2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ มีความพร้อม
สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะ
เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และ
จิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
(4) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
(5) เพื่อพิทักษ์ ป้องกัน บรรเทาปัญหา ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนด้วยความรวดเร็ว
(6) เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

-23 เป้าหมาย
(1) นักเรียนทุกคนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ได้รับการ
คุ้มครองดูแลความปลอดภัย
(2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทาง
ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน
(3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
(4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความเข้าใจ รู้เท่าทันปัญหาและได้รับการ
แก้ไขให้เกิดสุขอย่างยั่งยืน
(5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพิทักษ์ป้องกัน บรรเทา ช่วยเหลือ
เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์
4 ยุทธศาสตร์
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม
ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
(4) กากับ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและสร้างขวัญกาลังใจ
(5) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับสถานศึกษา
(1) จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง และ
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
(3) มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
5. การวางแผนป้องกันภัยของสถานศึกษา
แนวทางการกาหนดมาตรการป้ องกั นภัย ให้ แ ก่นั กเรี ยน เน้น การมีส่ ว นร่ ว มระหว่างนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานจึงจาเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้ง
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

-3ขั้นตอน
1. ศึกษาสภาพทั่วไป

ภารกิจ
ศึกษาสภาพทั่ว ไปของโรงเรี ยน ชุ มชน ความเข้ม แข็งของเครือข่า ยเพื่ อ
วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งจากการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ อุ บั ติ ภั ย และภั ย จาก
สภาพแวดล้อม
กาหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข
กาหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี
ของท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น

2. กาหนดมาตรการหลัก
3. กาหนดมาตรการเสริม
4. กาหนดกิจกรรม
5. กาหนดเวลาและรับผิดชอบ

กาหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม
กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

6. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม
สาเหตุ
ด้านการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ
1. อุบัติเหตุจากอาคาร
เรียนอาคารประกอบ

2. อุบัติเหตุจากบริเวณ
ภายในสถานศึกษา

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบ
อาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจาเป็น
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
3. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่
4. ชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของ
อาคารเรียน อาคารประกอบ
5. จัดทาป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุด
อันตรายทุกชั้นเรียนและแผนผัง
6. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้าย
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
7.แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
1. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแล การ
รักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน
2. จั ด ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น และน าส่ ง
สถานพยาบาล
3. กาหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีน
ป่ายในที่สูง/บ่อน้า/สระน้า อย่างเข้มงวด
4. ดูแลตัดกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบารุงดูแลรักษา
ความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่าเสมอ

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

5. จัดให้ป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

5. เจ้าหน้าที่

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูเวร
ประจาวัน
3. ครูอนามัย
โรงเรียน
4. นักการ
ภารโรง
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
6. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ
สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
7. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง
8. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
9. จั ดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและ
ทาลาย
3. อุบัติเหตุจาก
1. สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอก
และชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ของสถานศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
4. จั ด กิ จ กรรมสร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ต่ อ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ 1. ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม และ
เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เครื่อง 2. ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆที่
ทาน้าเย็น พัดลม โทรทัศน์ ชารุด
ฯลฯ
3. แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้ อย่างถูกวิธีตามประเภท
ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม
4. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้
5. กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น
สนาม อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
5. อุบัติเหตุจากการ
1. สถานศึ ก ษา ผู้ ป กครอง และชุ ม ชน ร่ ว มมื อ กั น ก าหนด
เดินทาง ไป-กลับ ระหว่าง มาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน
บ้าน และสถานศึกษา
2. กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานจักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้าย
และเป็นแถว
3. จัดครูเวรประจาวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ
4. แนะนาการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง
5. ทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร
6. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก

ผู้รับผิดชอบ
สถานีอนามัย
6. นักเรียน
7. ผู้ปกครอง

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครู
3. นักเรียน
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครู
3. นักการ
ภารโรง
4. นักเรียน
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครู
3. นักการ
ภารโรง
4. นักเรียน
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน
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6. อุบัติเหตุจากการพา
นักเรียนไปศึกษานอก
สถานศึกษาและการนา
นักเรียนร่วมกิจกรรม
สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด
2. เตรียมการและวางแผนการดาเนินการอย่างชัดเจน
3. จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
5. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ป้ายบอกชื่อ
ขบวนรถ
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ
รถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
10. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
11. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัย
ทุกครั้ง
12. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย
13. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย
ท้องถนน
7. อุบัติเหตุจาก
1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
2. ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อ
สภาพการใช้งาน
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน เป็นต้น
ประจายานพาหนะ
4. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่
ใบอนุญาตการขับขี่
5. กาหนดให้มีพนักงานควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร
6. กาหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่
นักเรียนและผู้จ้าง เช่น ห้ามห้อยโหน ปีนป่ายหยอกล้อขณะ
รถยนต์เคลื่อนที่
7. ตรวจสอบจานวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้นและลงรถยนต์
8. จัดทาป้ายชื่อรถรับ-ส่ง นักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน
9. การประกันภัยโดยความสมัครใจสาหรับนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. นักการ
ภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. นักเรียน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. นักการ
ภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่
ตารวจ
7. นักเรียน
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ด้านการป้องกันและแก้ไข
อุบัติภัย
1. อัคคีภัย/วาตภัย/
อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิ ดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่าง
สม่าเสมอ
2. ให้ความรู้และจัดทาแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ
หนีไฟ
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
4. จัดทาป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
5. ดูแลสถานที่ให้สะอาด
6. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที
7. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
8. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่าเสมอ
9. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
10. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
11. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
12. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจา
ชั้น
3. นักการ
ภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่
ตารวจ
7. นักเรียน

2. ภัยจากการจมน้า

1. ให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของอันตรายจากการเล่นน้า
2. ร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ให้เด็กเล่นน้าโดยลาพัง
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาโครงการฝึกอบรม
“ร้อนนี้ฝึกว่ายน้า เพื่อชีวิตของศิษย์รัก"

ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทางสังคม
1. การล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจา
ชั้น
3. นักการ
ภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจา
ชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. เจ้าหน้าที่
ตารวจ

1. แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้า
2. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
4. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
5. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลาดับขั้น
6. นานักเรี ยนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง
7. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล
8. ประสานงานหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว สถานีตารวจ เป็นต้น
1. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 1. ผู้บริหาร
โดยมอบหมายครู ป ระจ าชั้ น สั ง เกตพฤติ ก รรมนั ก เรี ย นเป็ น
โรงเรียน
รายบุคคล
2. ครูประจา
2. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา
ชั้น
เพื่ อ การสื่ อ สารและสานสั มพั น ธ์ร่ ว มมื อ ป้อ งกัน แก้ไ ขปัญ หา 3. ผู้ปกครอง

2. การทาร้ายตัวเองและ
การฆ่าตัวตาย

-7สาเหตุ

3. สารเสพติด

4. การอุปโภคบริโภค

มาตรการป้องกันและแก้ไข
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้อ
อาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นอย่ า ง
หลากหลาย
5. ประสานความร่ว มมือ กับผู้ เชี่ย วชาญ ให้ คาปรึก ษาอย่า ง
สม่าเสมอ
6. ประสานพ่ อ แม่ ผู้ ป กครองทั น ที เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หา เพื่ อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก และให้
นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน
2. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา
เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยว
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3. จั ด กิ จ กรรมที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นแสดงออกตามความสามารถที่
ถูกต้อง เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น
4. จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
5. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
6. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อ ในด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
7. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้ส ะอาด ร่มรื่น
สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
8. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
9. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
10. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจา
1. จัดทาป้ายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในโรงอาหารของโรงเรียน
3. จัดให้มีระบบกาจัดขยะ การบาบัดน้าเสีย และจัดสร้างบ่อ
ดักไขมัน
4. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้
ดาเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล
5. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
6. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น

ผู้รับผิดชอบ
4. ชุมชน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. เจ้าหน้าที่
ตารวจ
5. ชุมชน

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

1. ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา
เพื่ อ การสื่ อ สารและสานสั ม พั น ธ์ ร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3. จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีเหตุ
ทะเลาะวิวาท โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
4. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้
ผู้ปกครองนักเรียนทราบและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ
5. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ อปพร. หรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การตัดสินใจ การให้คาปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึง
ทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจากการถูกล่อลวงและลักพา
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดเวรยาม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการสอดส่อง
นักเรียนอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
4. ประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ช่ ว ยสอดส่ อ งดู แ ล
เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงและลักพา
5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพา
และวิธีการป้องกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ
6. ประสานงานเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ ผู้ ป กครอง เพื่อ ด าเนิ นการ
ติดตามค้นหา
7. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การแจ้งเบาะแส
8. ประสานแจ้งผู้ ปกครองนักเรียนรั บทราบเมื่อเกิดเหตุ โดย
รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจา
ชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจา
ชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
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1. ควบคุ ม ดู แ ลการน าข้ อ มู ล ข่ า วสารและสื่ อ บั น เทิ ง ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
2. จัดทาหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน
3. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงามให้กับนักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
4. ประสานความร่ว มมือกับเจ้ าหน้าที่และผู้ ที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจตรา ควบคุมดูแล ตามแหล่งจาหน่ายและเผยแพร่
5. ดาเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนนา
สื่อลามกอนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6. มอบครูประจาชั้น ติดตามและเฝ้าระวัง ภายหลังดาเนินการ
แก้ไขแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจา
ชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน

8. อบายมุข

1. กาหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท
2. จัดทาแผนผัง zoningเขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและ
ปัญหาอบายมุข ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของ
นักเรียน
4. มอบหมายครูประจาชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น
5. ส ารวจแหล่ งอบายมุขหรือแหล่งมั่ วสุ ม โดยจัดทาเป็นข้อมูล
แผนที่ ตั้ ง เพื่ อ การประสานกั บ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ผู้ ป กครองและ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
6. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลานอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งการเรียน ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การออกเที่ยว
เตร่ หรือการทากิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่ อเทคโนโลยีใน
ครอบครัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม
7. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนในการให้ ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลป้องกัน
ไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ
8. จัดทาทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
9. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความ
ช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกัน
10. จั ด เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่ ง
อบายมุขต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจา
ชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
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10. อินเทอร์เน็ตและเกม

1. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านการวางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียนการ
สอนเรื่องเพศศึกษา
2. มอบหมายครูประจาชั้น ให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
3. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มี
มุมอับ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
4. กากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจาวัน
5. สร้ า งเครื อ ข่ า ยประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส
6. เมื่ อ นั ก เรี ย นประสบปั ญ หาให้ ส ถานศึ ก ษามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบสืบหาข้อเท็จจริงและดาเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็น
ปัญหาร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับขั้นตอน
7. ประสานงานเชิ ญผู้ ปกครองมารับทราบปัญหา และร่ว มมื อ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
8. ติดตาม กากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจา
ชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. นักเรียน

1. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
3. ประสานความร่ ว มมื อ ผู้ ป กครอง เครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถาน
บันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น
4. ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษากากั บ ติดตาม การมาเรียน
ของนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับ
ระหว่างบ้านและโรงเรียน
5. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ตามบริบทของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ด าเนิ น การน ากลุ่ ม นั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งมาอบรมให้
ความรู้ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต
7. จั ด อาสาสมั ค รนัก เรีย นคอยตรวจสอบการใช้อิ น เตอร์เ น็ ต /
เว็บไซต์ต่างๆ
8. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ติดตามตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการนักเรียน
ช่วงเวลาเรียน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจา
ชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. นักเรียน

11. ด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน

12.ด้านสัตว์มีพิษ
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1. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม
การป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น
2. จัดทามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน
4. ตรวจสุ ข ภาพนั ก เรี ย นอย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง ประสานงานกั บ
โรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด
5. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด
6. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้ นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นใน
โรงเรียน
7. จัดน้าดื่ม น้าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้าและระบบ
การจ่ายน้าให้ถูกสุขอนามัย
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย
9. มีอุปกรณ์และสถานที่สาหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้าง
มือของนักเรียนอย่างถูกวิธี
10. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจาหน่ายอาหารให้ ถูก
สุขลักษณะ
11. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ
1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ กาจัดแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน
2. ให้ ค วามรู้ แ ก่ ค รู บุ ค ลากร และนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ สั ต ว์ มี พิ ษ
ตลอดจนวิธีการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ
3. จัดทาป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น
บริเวณรั้วสถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่ อยู่อาศัยของสัตว์
มีพิษเบื้องต้น
4. ประสานความร่ว มมือกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
5. จั ดเตรี ยมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีที่
ได้รับพิษจากสัตว์มีพิษ
6. จั ด ท าแผนฉุ ก เฉิ น และการฝึ ก ซ้ อ ม โดยความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจา
ชั้น
3. นักการ
ภารโรง

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจา
ชั้น
3. นักการ
ภารโรง
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ด้ า น ก า รป้ อง กั น แ ล ะ
แก้ ไ ขปั ญ หาข้ า ราชการ
และบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งกาหนดระเบียบว่าด้วยความ
ประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจาปี อย่างน้อย
1. ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น ปี ล ะ 1 ครั้ ง ในการทาความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่ว มกัน
ระหว่างครูกับนักเรียน เรื่ องการลงโทษนักเรียนสามารถทาได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ
และให้สถานศึกษาทาหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้
ผู้ ป กครองทราบพร้ อ มกั บ หาแนวทางแก้ ไ ขพฤติ ก รรมของ
นักเรียน
3. ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการเชิญนักจิตแพทย์มาสร้าง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในพฤติ กรรมของนั กเรีย น พฤติ ก รรมของ
นักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปจากสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัย และการอบรมเลี้ยงดู
4. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา กากับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือ
แบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท โดยคานึงถึงอายุ
ของนั ก เรี ย น และความร้ ายแรงของพฤติก ารณ์ ป ระกอบการ
ลงโทษด้วย เพื่อที่จะแก้นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ล งโทษ
นั กเรี ย นที่มีค วามประพฤติผิ ด กฎระเบีย บ กฎหมาย ต้อ งท า
หนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อมระบุเหตุและ
การลงโทษการกระทาความผิ ด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
5. สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น สภาวะทางอารมณ์ ข อง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
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2. มาตรการป้องกัน
ระหว่างครูกับ
บุคคลภายนอก

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจาปีอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ในการทาความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง
การลงโทษนักเรียนสามารถทาได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้
สถานศึ ก ษาท าหนั ง สื อ แจ้ ง ความประพฤติ ข องนั ก เรี ย นให้
ผู้ ป กครองทราบพร้ อ มกั บ หาแนวทางแก้ ไ ขพฤติ ก รรมของ
นักเรียน
2. เมื่ อ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ ล งโทษ
นักเรียนที่กระทาผิด กฎ ระเบียบ กฎหมายต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง
ของนั ก เรี ย นทราบพร้อ มระบุ เ หตุแ ละการลงโทษการกระท า
ความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

3.มาตรการเสริมสร้าง
ขวัญ กาลังใจ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1. จัดทาโครงการครูดี ศรีสงขลา เขต 2
2. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

1. สานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
2. โรงเรียน

