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มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง อ.พนา จ.อานาจเจริญ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
*******************
ระดับสถานศึกษา
(1) จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง และ
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
(3) มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
2. การวางแผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนปูองกัน แก้ไข ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
จึงจาเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ขั้นตอน
1.ศึกษาสภาพทั่วไป

ภารกิจ
ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม

2.กาหนดมาตรการหลัก
3.กาหนดมาตรการเสริม

กาหนดมาตรการหลักเพื่อปูองกัน และ/หรือ แก้ไข
กาหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น

4.กาหนดกิจกรรม
กาหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม
5.กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้
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3. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม
สาเหตุ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ด้านการป้องกันและแก้ไข 1.ตรวจสอบ ระบบไฟฟูา สายไฟ โครงสร้างและส่วนประกอบ
อุบัติเหตุ
อาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจาเป็น
2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
1. อุบัติเหตุจากอาคาร
3.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่
เรียนอาคารประกอบ
4.ชี้แจง ให้ความรู้การ ดูแลรักษาเฝูาระวัง ความปลอดภัย ของ
อาคารเรียน อาคารประกอบ
5.จัดทาปูายและแผนผัง ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุด
อันตรายทุกชั้นเรียน และแผนผัง
6.จัดให้มีแผน ซักซ้อมการปูองกันและ ซักซ้อมการเคลื่อนย้าย
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
7.แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

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

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแล
การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่ง
สถานพยาบาล
3.กาหนดควบคุมดูแลการจัด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีน
ปุายในที่สูง/บ่อน้า/สระน้า อย่างเข้มงวด
4.ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบารุงดูแล
รักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่าเสมอ
5.จัดให้ปูายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
6.ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ
สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
7.ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง
8.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
9.จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและ
ทาลาย
3. อุบัติเหตุจาก
1.สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะใน
สภาพแวดล้อมภายนอก
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ของสถานศึกษา
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางปูองกันและแก้ไข
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
4.จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ
ชุมชน
4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ 1.ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม และ
เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เครื่อง 2.ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆที่
ทาน้าเย็น พัดลม โทรทัศน์ ชารุด
ฯลฯ
3.แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภท
ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้ง หลังใช้
5.กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น
สนาม อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
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
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สาเหตุ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
5. อุบัติเหตุจากการ
1.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกาหนดมาตรการ
เดินทาง ไป-กลับ ระหว่าง รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน
บ้าน และสถานศึกษา
2.กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ ให้ชิดทางซ้าย
และเป็นแถว
3.จัดครูเวรประจาวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ
4.แนะนาการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง
5.ทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร
6.จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก
6. อุบัติเหตุจากการพา
1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
นักเรียนไปศึกษานอก
พานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด
สถานศึกษา และการนา 2.เตรียมการและวางแผนการดาเนินการอย่างชัดเจน
นักเรียนร่วมกิจกรรม
3.จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
สาคัญ
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
5.จัดให้มีปูายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ปูายบอกชื่อขบวนรถ
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ
รถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
10.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
11.ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง
12.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย
13.ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน
7.อุบัติเหตุจาก
1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ยานพาหนะรับ-ส่ง
ยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
นักเรียน
2.ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพ
การใช้งาน
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน เป็นต้น
ประจายานพาหนะ
4. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่ใบอนุญาต
การขับขี่
5. กาหนดให้มีพนักงานควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร
6.กาหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียน
และผู้จ้าง เช่น ห้ามห้อยโหน ปีนปุายหยอกล้อขณะรถยนต์
เคลื่อนที่

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.เจ้าหน้าที่ตารวจ
7.นักเรียน
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สาเหตุ
ด้านการป้องกันและแก้ไข
อุบัติภัย
1. อัคคีภัย/วาตภัย/
อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย

มาตรการป้องกันและแก้ไข
7.ตรวจสอบจานวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้นและลงรถยนต์
8.จัดทาปูายชื่อรถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน
9.การประกันภัยโดยความสมัครใจสาหรับนักเรียน

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.แต่งตั้ง คณะ กรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่าง
สม่าเสมอ
2.ให้ความรู้ และจัดทาแผนซักซ้อม นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนี
ไฟ
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
4.จัดทาปูายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
5.ดูแลสถานที่ให้สะอาด
6.ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที
7.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
8.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่าเสมอ
9.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
10.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
11.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
12.จัดปูายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
6.เจ้าหน้าที่ตารวจ
7.นักเรียน
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มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทางสังคม
1. การล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ

1.แต่งตั้งกรรมการเฝูาระวังปูองปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้า
2.ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3.จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
4.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
5.ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลาดับขั้น
6.นานักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง
7.ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล
8.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว สถานีตารวจ เป็นต้น
1.จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมอบหมายครูประจาชั้น สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็น
รายบุคคล
2.จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อ
การสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน
3.จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4.จัด กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย
5.ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ให้คาปรึกษาอย่าง
สม่าเสมอ
6.ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ

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

2.การทาร้ายตัวเองและ
การฆ่าตัวตาย

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

4.การอุปโภคบริโภค

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก และ
ให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน
2.จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา
เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหาเกี่ยว
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3.จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง
เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น
4.จัด กลุ่มเฝูาระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
5.จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
6.ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
7.จัด บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
8.ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
9.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
10.คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจา
1.จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (อย.น้อย) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพและสารปนเปื้อนในอาหาร และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
2.จัดทาปูายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในโรงอาหารของโรงเรียน
4.จัดให้มีระบบกาจัดขยะ การบาบัดน้าเสีย และจัดสร้างบ่อดัก
ไขมัน
5.ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้
ดาเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล
6.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
7.จัดครูอนามัยอานวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาล
ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลนักเรียน
8.รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น

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

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

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา
เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3.จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีเหตุ
ทะเลาะวิวาท โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
4.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้
ผู้ปกครองนักเรียนทราบและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ
5.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ อปพร. หรือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6.การถูกล่อลวงและลักพา 1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การตัดสินใจ การให้คาปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึง
ทักษะการปูองกันตัวเองให้พ้นจากการถูกล่อลวงและลักพา
2.จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดเวรยาม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
3.ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการสอดส่อง
นักเรียนอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล
เพื่อปูองกันการถูกล่อลวงและลักพา
5.ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพา
และวิธีการปูองกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ
6.ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ปกครอง เพื่อดาเนินการ
ติดตามค้นหา
7.ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การแจ้งเบาะแส
8.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดย
รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ

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

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.ผู้ปกครอง
4.ชุมชน
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7.สื่อลามก
อนาจาร

8.อบายมุข

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ควบคุมดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
2.จัดทาหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ที่ดี และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน
3. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงามให้กับนักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
4.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล
ตามแหล่งจาหน่ายและเผยแพร่
5.ดาเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนนาสื่อลามกอนาจารเข้า
มาสถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
6.มอบครูประจาชั้น ติดตามและเฝูาระวัง ภายหลังดาเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น

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

1.กาหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท
2.จัดทาแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน
3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและปัญหาอบายมุข ที่มี
ผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน
4.มอบหมายครูประจาชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มที่มี
ปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น
5.สารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อการ
ประสานกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ตารวจ
6.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทั้งการเรียน
ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การออกเที่ยวเตร่ หรือการทากิจกรรมนอกบ้าน
รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม
7.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการให้ข้อมูล
ข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลปูองกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขต่าง
ๆ
8.จัดทาทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
9.เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่าง
จริงจังร่วมกัน
10.จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยการ
ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน

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

10.อินเทอร์เน็ตและเกม

มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

1.ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านการวางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียนการ
สอนเรื่องเพศศึกษา
2.มอบหมายครูประจาชั้น ให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
3.จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มี
มุมอับ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
4.กากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจาวัน
5.สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง
ชุมชนและโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส
6.เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบ
สืบหาข้อเท็จจริงและดาเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรง
ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับขั้นตอน
7.ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
8.ติดตาม กากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

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

1.ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์
3.ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการปูองกัน กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง
ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น
4.ครูฝุายปกครองและครูที่ปรึกษากากับ ติดตาม การมาเรียนของ
นักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป
– กลับ
ระหว่างบ้านและโรงเรียน
5.จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตาม
บริบทของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
6.ดาเนินการนากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้ความรู้
ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต
7.จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/
เว็บไซต์ต่างๆ
8.ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ติดตามตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการนักเรียน
ช่วงเวลาเรียน

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

ด้านสัตว์มีพิษ

มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

1.สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การปูองกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม
การปูองกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น
2.จัดทามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
3.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน
4.ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับ
โรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด
5.ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด
6.แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นใน
โรงเรียน
7.จัดน้าดื่ม น้าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้าและระบบ
การจ่ายน้าให้ถูกสุขอนามัย
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย
9.มีอุปกรณ์และสถานที่สาหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้าง
มือของนักเรียนอย่างถูกวิธี
10.ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจาหน่ายอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ
11.จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ
1.จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ กาจัดแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์มีพิษเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน
2.ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ
ตลอดจนวิธีการปูองกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ
3.จัดทาปูายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น
บริเวณรั้วสถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
มีพิษเบื้องต้น
4.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์ เช่น กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
5.จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีที่
ได้รับพิษจากสัตว์มีพิษ
6.จัดทาแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
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คานา
เอกสารมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแล
ความปลอดภัยนักเรียนทุกคน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอานาจเจริญ ด้านการปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ด้านสัตว์มีพิษ
ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้คู่มือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้สถานศึกษา
ได้นาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

(นางวิจิตรา ทัพซ้าย)
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
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คาสั่งโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง
ที่ ๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
………………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง จะจัดทามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตร ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นางวิจิตรา ทัพซ้าย
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายบัณฑิต สิงห์ชา
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางสุบรรณพร แสนวัฒน์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๔ นางบุษบาไพร กีฬา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน ให้คาปรึกษา กากับติดตาม ในการดาเนินงานให้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นายบัณฑิต สิงห์ชา
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒.๒
นางสุบรรณพร แสนวัฒน์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๓
นางสาวจตุพร สุขกันยา
พนักงานราชการ
กรรมการ
๒.๔ นายเชิดชัย บุญวงค์
ครูช่วยสอน
กรรมการ
๒.๕ นางสาววิจิตตรา ถาพร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๒.๖ นางบุษบาไพร กีฬา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ร่วมกันวางแผน เสนอวิธีหรือแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา พร้อมจัดทารูปเล่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเกิดผลดีต่อสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่

๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)
(นางวิจิตรา ทัพซ้าย)
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

