
 

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

โรงเรียนบ้านหนองเทา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

1.หลักการและเหตุผล 

จากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูก กล่าวหาหรือ

กระท าความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่าง 

กว้างขวางและรวดเร็ว โรงเรียนบ้านหนองเทา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ตระหนักใน ความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาที่สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

จะต้องร่วมกันหาแนวทาง ที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา เพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียน คือ หัวใจส าคัญของ การจัดการศึกษา จึงเล็งเห็นความจ าเป็นจะต้องออกมาตรการปูองกันภัย

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนบ้านหนองเทา เพ่ือ

ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด กรณีเกิดเหตุความรุนแรง หรือเหตุการณ์

แวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยและให้ความ ช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียนทุกคน และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศ 

2.วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และ 
ด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และ ยึด
ประโยชน์สูงสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเป็นส าคัญ 

(2) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถ 
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่นักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ทั้งด้านอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยและปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย 
และจิตใจ โดยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข  

(4) เพ่ือสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการให้ความรู้                    
ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา  

(5) เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย เช่น สถานีต ารวจ  
โรงพยาบาล, เทศบาล, ฯลฯ เมื่อมีเหตุจ าเป็น 
 

 



3.เป้าหมาย 

(1) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                            

(2) นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาทุกคน                                                                          

(3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย 

4.ยุทธศาสตร์ 

(1) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมบุคลากรสถานศึกษาและนักเรียน โดยการมีส่วนร่วม 
ของ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                    

(2) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะมาตรการซึ่งเกี่ยวข้องและ 
พบการกระท าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อ ฯลฯ                                                                                                                                 

(3) มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
5. การวางแผนป้องกันภัยของสถานศึกษา                                                                                    

แนวทางการก าหนดมาตรการปูองกันภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม

ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนปูองกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 

ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 , พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.

2546 และ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องรวมทั้งนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดังนี้ 

ขั้นตอน ภารกิจ                                                                                                               
1.ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพ่ือ วิเคราะห์ 

ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม                                                         
2.ก าหนดมาตรการหลัก ก าหนดมาตรการหลักเพ่ือป้องกัน และ/หรือ แก้ไข                                                
3.ก าหนดมาตรการเสริม ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี 

ของ ท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น                                                                                                           
4.ก าหนดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 
5.ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้                         
6. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม  
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม ผู้รับผิดชอบ 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

1. อุบัติเหตุจากอาคาร เรียนอาคารประกอบ 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูเวรประจ าวัน บุคลากรในโรงเรียน  
-นักการภารโรง  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อุบัติเหตุจากบริเวณ ภายในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูเวรประจ าวัน  
-ครูอนามัยโรงเรียน 
-นักการภารโรง  
-เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 
-นักเรียน 
-ผู้ปกครอง 
 
 

1.ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างแลส่วนประกอบ 
อาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจ าเป็น 
2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ 
3.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เก่ียวกับอาคารสถานที่  
4.ชี้แจงให้ความรู้การดูแล รักษา เฝ้าระวังความปลอดภัย
ของอาคารเรียนอาคารประกอบ 
5.จัดท าป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัย  
ในจุดอันตรายทุกชั้นเรียน และแผนผัง 
6.จัดให้มีแผนซักซ้อมการปูองกันและซักซ้อมกาเคลื่อนย้าย 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง 
7.แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและให้ 
เพ่ิมความกวดขันในวันหยุดต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 
1.แต่งตั้งครูเวรประจ าวันคอยควบคุม ก ากับ ติดตามดูแล 
การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวันและให้เพ่ิมความ 
กวดขันในวันหยุดต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และน าส่ง 
สถานพยาบาล 
3.ก าหนดควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ปีนป่ายในที่สูง/บ่อน้ า/สระน้ าอย่างเข้มงวด 
4.ดูแลตัดแต่งก่ิงไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบ ารุง
ดูแล รักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ าเสมอ 
5.จัดให้ป้ายค าเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ  
6.ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบ
วัตถุสิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุ
อันตราย  
7.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง  
8.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา  
9.จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและ 
ท าลาย 
 
 
 
 



มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

3. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอก ของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูเวรประจ าวัน บุคลากรในโรงเรียน  
-นักการภารโรง  
-สมาคมผู้ปกครองและชุมชน  
 
 
 
4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ 
ต่างๆ เช่นเครื่อง ท าน้ าเย็น พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูเวรประจ าวัน บุคลากรในโรงเรียน  
-นักการภารโรง  
 
 
 
 
5. อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่าง บ้าน  
   และสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูเวรประจ าวัน บุคลากรในโรงเรียน  
-นักการภารโรง  
-สมาคมผู้ปกครองและชุมชน  
-อปพร.ในชุมชน 
 
 

1.ส ารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมลภาวะใน 
สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก้ไข  
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางปูองกันและแก้ไข  
3.ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 
4.จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหา 
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ
ชุมชน 
 
1.ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม 
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
2.ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ช ารุด 
3.แนะน าสาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภท 
ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม  
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้  
5.ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เครื่องเล่น สนาม อุปกรณ์ได้อย่าง ปลอดภัย 
 
1.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมมือกันก าหนด 
มาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน  
2.ก ากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานจักรยานยนต์ให้ชิด 
ทางซ้ายและเป็นแถว 
3.จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ  
4.แนะน าการเดินแถวกลับบ้านและให้พ่ีดูแลน้อง  
5.ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร  
6.จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก 
 
 
 
 

 

 



มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

6. อุบัติเหตุจากการพา นักเรียนไปศึกษานอก สถานศึกษา 
และการน านักเรียนร่วมกิจกรรมส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูเวรประจ าวัน บุคลากรในโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
7.อุบัติเหตุจาก ยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูเวรประจ าวัน บุคลากรในโรงเรียน  
-นักการภารโรง  
-สมาคมผู้ปกครองและชุมชน  
-ผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียน  
 

1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   
ว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดย
เคร่งครัด  
2.เตรียมการและวางแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน  
3.จัดท าประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง 
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
5.จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ป้ายบอกชื่อ 
ขบวนรถ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
7.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน 
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจ 
สภาพรถยนต์และตรวจประวัติคนขับเพ่ือความปลอดภัย 
 
1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
2.ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อ
สภาพการใช้งาน  
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน 
ประจ า ยานพาหนะเป็นต้น 
4. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่
ใบอนุญาตการขับขี่  
5.ก าหนดให้มีพนักงานควบคุมเพ่ือดูแลความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร  
6.ก าหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่
นักเรียนและผู้จ้าง เช่น ห้ามห้อยโหน ปีนปา่ย 
หยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่  
7.ตรวจสอบจ านวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้นและลง
รถยนต์  
8.จัดท าป้ายชื่อรถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน 
9.การประกันภัยโดยความสมัครใจส าหรับนักเรียน 
10.แผนการบริหารจัดการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
การส่งต่อรักษาที่ สถานพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 

 



7.ด้านการป้องกันและ แก้ไขอุบัติภัย 

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

1. อัคคีภัย/วาตภัย/ อุทกภัย/ธรณีพิบัติ ภัยด้านการป้องกัน
และ แก้ไขปัญหาทางสังคม 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูเวรประจ าวัน บุคลากรในโรงเรียน  
-นักการภารโรง  
-สมาคมผู้ปกครองและชุมชน  
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ 
2.ให้ความรู้และจัดท าแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการ 
ดับไฟ หนีไฟ  
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่าง
เคร่งครัด  
4.จัดท าแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
5.ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
6.ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที 
7.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย  
8.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ าเสมอ,ดูแลสถานที่
ให้สะอาด  
9.ตัดแต่งก่ิงไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 
10.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ 
11.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. การป้องกันการล่วงละเมิด ทางร่างกายและจิตใจ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

1.การล่วงละเมิด ทางร่างกายและจิตใจ 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูประจ าชั้น 
-นักการภารโรง 
-ชุมชน 
-เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
-นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การท าร้ายตัวเองและ การฆ่าตัวตาย 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูประจ าชั้น 
-นักการภารโรง 
-ชุมชน 
-เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
-นักเรียน 
 

1.แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังปูองปรามนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะ
ห้องเรียนห้องน้ า  
2.ให้ความรู้แก่ครู นักเรียนผู้ปกครอง และชุมชน 
3.จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
4.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง  
5.มาตรการป้องกันควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ในการสอดส่องเฝ้าระวังร่วมกันเพราะบางครั้งเหตุอาจเกิด
จากบุคลากร ของสถานศึกษาเอง 
6.ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลล าดับขั้น 
7.น านักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตาม 
อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง 
7.ประสานงานผู้ปกครองเพ่ือให้ความช่วยเหลือดูแล  
8.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว สถานีต ารวจ พมจ.เป็นต้น 
 
1.จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายครูประจ าชั้น สังเกต 
พฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2.จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครองชุมชน 
สถานศึกษา เพ่ือการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกัน
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ พฤติกรรมนักเรียน 
3.จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรักความสามัคคี  
ความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย  
5.ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ให้ค าปรึกษา 
อย่างสม่ าเสมอ  
6.ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหาเพ่ือ
แก้ปัญหาเฉพาะ หน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 

 



มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
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สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

3.สารเสพติด  
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูประจ าชั้น 
-นักการภารโรง 
-ชุมชน 
-เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
-นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.การอุปโภคบริโภค 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหาร โรงเรียน  
-ครูประจ าชั้น 
-ผู้ปกครอง  
-ชุมชน แม่ครัวในโรงเรียน 
-เจ้าหน้าที่สาธรณสุขที่รับผิดชอบในพ้ืนที่  
 

1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก  
ให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน 
2.จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน
สถานศึกษา เพ่ือการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกัน
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
3.จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถท่ี
ถูกต้อง เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น 
4.จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
5.จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
6.ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 
7.จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงามเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
8.ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
9.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 
1.จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา(อย.น้อย)
เพ่ือตรวจสอบ คุณภาพและสารปนเปื้อนในอาหาร และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
2.จัดท าป้ายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย 
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในโรงอาหารของโรงเรียน 
4.จัดให้มีระบบก าจัดขยะ การบ าบัดน้ าเสีย และจัดสร้าง
บ่อดักไขมัน 
5.ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน 
ให้ด าเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล 
6.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ 
7.จัดครูอนามัยอ านวยความสะดวกในการดูแล
รักษาพยาบาลร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือรับทราบข้อมูล
นักเรียน 
8.รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้น 
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5.การทะเลาะวิวาท  
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหาร โรงเรียน  
-ครูประจ าชั้น 
-ผู้ปกครอง  
-ชุมชน 
-เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
-อปพร. หรือ อปท.ในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
6.การถูกล่อลวงและ ลักพา 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหาร โรงเรียน  
-ครูประจ าชั้น 
-ผู้ปกครอง  
-ชุมชน 
-เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
-อปพร. หรือ อปท.ในพ้ืนที่ 
 

1.ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
2.จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานศึกษาเพ่ือการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกัน
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
3.จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีท่ีมี
เหตุทะเลาะวิวาท โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
4.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดย
รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับ 
5.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ อปพร. หรือ 
อปท. 
 
1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์  
การแก้ปัญหา เฉพาะหน้า การตัดสินใจ การให้ค าปรึกษา 
ที่ถูกต้อง รวมไปถึง ทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจาก 
การถูกล่อลวงและลักพา  
2.จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  
จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3.ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง  
ในการสอดส่อง นักเรียนอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
4.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องช่วยสอดส่องดูแล 
เพ่ือป้องกันการถูกล่อลวงและลักพา 
5.ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและ
ลักพา และวิธีการป้องกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ 
6.ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปกครอง เพ่ือด าเนินการ
ติดตามค้นหา 
7.ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครองชุมชน  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน การแจ้งเบาะแส 
8.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ  
โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับ 
 
 



มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

7.สื่อลามกอนาจาร  
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหาร โรงเรียน  
-ครูประจ าชั้น 
-ผู้ปกครอง  
-ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.อบายมุข  
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหาร โรงเรียน  
-ครูประจ าชั้น 
-ผู้ปกครอง  
-ชุมชน  ร้านค้าในชุมชน 
 
 

1.ควบคุมดูแลการน าข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา 
2.จัดท าหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา
ศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทางสังคม
ให้กับนักเรียน 
3.จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
4.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การตรวจตรา ควบคุมดูแล ตามแหล่งจ าหน่ายและเผยแพร่ 
5.ด าเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบ
นักเรียนน าสื่อลามกอนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อ
ประสานงานผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
6.มอบครูประจ าชั้น ติดตามและเฝ้าระวัง ภายหลัง
ด าเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะ
ต่อไปมิให้เกิดขึ้น 
 
1.ก าหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุข 
ทุกประเภท  
2.จัดท าแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน 
3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และตระหนักโทษภัยและ
ปัญหาอบายมุข ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความ
เป็นอยู่ของนักเรียน 
4.มอบหมายครูประจ าชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรม
ของนักเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น 
5.ส ารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดท าเป็น
ข้อมูลแผนที่ตั้งเพ่ือการประสานกับครูผู้รับผิดชอบ 
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
6.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลาน
อย่างใกล้ชิด ทั้งการเรียน ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์การ
ออกเที่ยวเตร่หรือการท ากิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้
สื่อ เทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางท่ีไม่เหมาะสม  



 

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.พฤติกรรมชู้สาว 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหาร โรงเรียน  
-ครูประจ าชั้น 
-ผู้ปกครอง  
-ชุมชน 
-เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
-อปพร. หรือ อปท.ในพ้ืนที่ 
 

7.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครองชุมชนในการให้ข้อมูลข่าวสารและติดตาม
สอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่ง 
อบายมุขต่าง ๆ 
8.จัดท าทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
9.เชิญผู้ปกครองประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกัน 
10.จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่ง
อบายมุขต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 
 
1.ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ด้านการวางตัวคบเพ่ือนต่างเพศ และจัดการเรียน
การสอนเรื่องเพศศึกษา 
2.มอบหมายครูประจ าชั้น ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
3.จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่ง
ไม่มีมุมอับ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน 
4.ก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวัน 
5.สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ผู้ปกครองชุมชนและโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส 
6.เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบสืบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการแก้ไข ในกรณี
ที่เป็นปัญหาร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับ
ขั้นตอน 
7.ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และ
ร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทาง
ที่เหมาะสม 
8.ติดตาม ก ากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 
 
 



มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

10.อินเทอร์เน็ตและเกม  
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหาร โรงเรียน  
-ครูประจ าชั้น 
-ผู้ปกครอง  
-ชุมชน  ร้านค้าบริการอินเตอรเนตในชุมชนในชุมชน 
 

1.ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัย
จากสื่อ อินเทอร์เน็ต 
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจใน
การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์ 
3.ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการปูองกัน กวดขัน ดูแล ตาม
แหล่งสถานบันเทิงร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น 
4.ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษาก ากับ ติดตาม การมา
เรียนของนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทาง
ไป –กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน 
5.จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด 
6.ด าเนินการน ากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรม 
ให้ความรู้ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต 
7.จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่างๆ 
8.ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพ่ือติดตามตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการ
นักเรียนช่วงเวลาเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.ด้านสุขภาพอนามัย ของนักเรียน 

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม ผู้รับผิดชอบ 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

1.ด้านสุขภาพอนามัย ของนักเรียนการจัดการโรค การดูแล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรคระบาดรวมถึงมาตรการป้องกัน 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูอนามัย 
-นักการภารโรงด้านสัตว์มีพิษ  
-เจ้ากน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่  สถานพยาบาลใกล้เคียง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.ด้านสัตว์มีพิษ 
ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้บริหารโรงเรียน 
-ครูอนามัย 
-นักการภารโรงด้านสัตว์มีพิษ  
-เจ้ากน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่  สถานพยาบาลใกล้เคียง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
 

1.สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่อง 
แนวทางการ ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การปูองกันมลภาวะ 
จากสิ่งแวดล้อม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาด
มากขึ้น  
2.จัดท ามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน 
4.ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับ 
โรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่าง
ใกล้ชิด 
5.ปิดสถานศึกษาเม่ือมีโรคระบาดหรือได้รับผลกระทบ 
จากสารพิษ 
6.แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อ
เกิดข้ึนใน โรงเรียนเช่น โรคมือเท้าปาก, ไข้เลือดออก,  
ไข้ไวรัสโคโรนา ฯลฯ  
7.จัดน้ าดื่ม น้ าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้ า  
และระบบการจ่ายน้ า ให้ถูกสุขอนามัย 
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย 
9.มีอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับล้างมือและให้ความรู้ในการ
ล้าง มือของนักเรียนอย่างถูกวิธี 
10.ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจ าหน่ายอาหารให้
ถูก สุขลักษณะ 
11.จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ 
 
1.จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งก่ิงไม้ ก าจัด
แหล่งที่ อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเพ่ือให้มีความ 
ปลอดภัยแก่นักเรียน 
2.ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ
ตลอดจนวิธีการปูองกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณี
ได้รับพิษ 
3.จัดท าป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยง
เช่นบริเวณรั้วสถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์มีพิษเบื้องต้น 
 



 

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม ผู้รับผิดชอบ 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

 4.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
5.จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล  
กรณีท่ีได้รับพิษจากสัตว์มีพิษ 
6.จัดท าแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 10.ภัยบุคคล 

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม ผู้รับผิดชอบ 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

1.ข้าราชการครกูับนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งก าหนดระเบียบว่าด้วย
ความครูกับนักเรียนประพฤติของนักเรียนร่วมกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา และผู้ปกครอง
โดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
2.สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจ าปี  
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อท าความเข้าใจและหารือ
ข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง การลงโทษนักเรียนสามารถท าได้ 
แต่ต้องไมเ่กินกว่าเหตุ และให้ สถานศึกษาท าหนังสือ 
แจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ ผู้ปกครองทราบ 
พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของ นักเรียน 
3.ให้สถานศึกษาเชิญนักจิตแพทย์มาสร้างความรู้ความ
เข้าใจใน พฤติกรรมของนักเรียนพฤติกรรมของนักเรียน 
แต่ละคนย่อม แตกต่างกันออกไปจากสภาพแวดล้อม 
ที่อยู่อาศัย และการอบรม เลี้ยงดู 
4.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับติดตามไม่ให้ข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความ
รุนแรง หรือ แบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความ
พยาบาท โดยค านึงถึงอายุ ของนักเรียน และความร้ายแรง
ของพฤติการณ์ประกอบการ ลงโทษ เพื่อที่จะแก้นิสัยความ
ประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน ใน กรณีลงโทษนักเรียนที่มี
ความประพฤติผิด กฎระเบียบต้องท า หนังสือแจ้งให้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อมระบุเหตุและ  
การลงโทษการกระท าความผิดโดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ.2548 
5.สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี  
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามล าดับ  
6.กรณีเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ข้ึนในโรงเรียน
ผู้บริหาร สถานศึกษาต้องรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ได้รับทราบโดยเร็วสาเหตุ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม ผู้รับผิดชอบ 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ 

2.ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากับบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

1.ให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมเพ่ือวางแนวทางการ
ท างาน ร่วมกันกับชุมชน โดยเครือข่ายภาคประชาชน 
ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น 
2.ก าหนดมาตรการกรณีเกิดความขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษาซึ่งเกิดจากบุคลากรในสังกัดสถานศึกษา 
การจัดการ ความขัดแย้งควรด าเนินการโดยร่วมกัน 
กับเครือข่ายภาคประชาชนผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็น สื่อกลางในกาจัดการ 
3.สถานศึกษาจัดกิจกรรมสัมพันธ์ขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
4.กรณีเกิดความขัดแย้งขึ้น ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา พบว่าตนเองเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ใด ต้องแจ้ง
ให้ผู้บริหาร สถานศึกษาได้รับทราบ เพื่อผู้บริหาร
สถานศึกษาจะได้ด าเนินการ จัดการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งต่อไปและรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
 

1.ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทราบข้อมูลของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น สถานะภาพ ที่อยู่อาศัยฯลฯ 
2.ก าหนดบทบาทของแต่ละคนให้ชัดเจนขึ้น จะได้รู้ว่าแต่
ละคนใน องค์กร มีหน้าที่อะไรกันบ้าง แบ่งให้ทราบและ
ชัดเจน  
3.ก าหนดหลักปฏิบัติพื้นฐานร่วมกัน คือเป็นกฎขั้นต้น  
เช่น เวลามี ความขัดแย้งเกิดขึ้น ห้ามโยนความขัดแย้งนี้ให้



บุคคลอื่นต้องน า เรื่องแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ
และคู่ขัดแย้งต้องไม่หา พวกเพ่ือหาก าลังเสริมหาก 
เกิดปัญหาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องไม่ปล่อยทิ้งไว้
นาน ต้องแก้ให้เสร็จโดยเร็ว อย่าทิ้งไว้นานจน เกิดปัญหา
เรื้อรัง หากไม่สามารถแก้ไขได้ในระดบัโรงเรียนต้อง 
รายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ได้รับทราบเพ่ือแก้ไขปัญหา
โดยเร็ว  
4.จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมสร้างความสามัคคีท้ังนี้ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรได้ปฏิบัติตามมาตรการการ
ป้องกันภัยนี้อย่างเคร่งครัด หากเกิดปัญหาและอุปสรรคใด 
ให้รีบรายงานให้ผู้บริหารทราบโดยเร็ว 

 

 

ลงชื่อ.......................................................  

(นายจักรเดชา   เรียมแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา 


