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มาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
1. หลักการและเหตุผล

-----------------------------------------

เนื่องจากสภาพปญหาในปจจุบันไดเกิดเหตุการณที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได ถูกกล า วหาหรื อได กระทํ า ความรุ น แรงตอเด็กนักเรีย นในสถานศึกษา และมีการเผยแพรทางสื่อสังคม
ออนไลนสาธารณะอยางกวางขวางและรวดเร็ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนเรงดวนที่สถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย จะตองรวมกันหา
แนวทางที่เปนรูปธรรมในการแกไขปญหา จึงจัดทํามาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
เพื่อชวยเหลือขาราชการและบุคลากรทางการศึกษากรณีเกิดเหตุรุนแรงอันนําไปสูการฟองรองตางๆ และเพื่อ
ความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ประกอบกับเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เรื่อง
มาตรการในการป องกั น และแก ไขป ญ หาการลว งละเมิด หรือคุ กคามทางเพศในการทํา งาน และระเบีย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนแนวทางในการปองกันภัย ในดานภัยบุคคล ดานอุบัติภัย ดานสาธารณภัยและดานปญหา
ทางสังคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให
ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน ไดรับการปกปองและคุมครอง
ทั้งดานรางกายและจิตใจ สามารถอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและมีความสุข
2) เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับระบบการปองกันภัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ใหมีความพรอม สามารถปองกันและแกไขปญหาของขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทั้งดานภัยบุคคล ดานอุบัติภัย ดานสาธารณภัยและปญหาทางสังคมที่
อาจจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อสรางความตระหนักในการปองกันภัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
และสถานศึกษาในสังกัด แกผูที่รับผิดชอบและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
3. เปาหมาย
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีมาตรการใน
การปองกันภัย แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับการปองกันภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นในดานตางๆ อยางเปนระบบ
3) ผูที่รับผิดชอบและผูที่มีสวนเกี่ยวของ รวมถึงหนวยงานภาครัฐและเอกชน มีความตระหนักและเขามา
มีสวนรวมในการปองกันภัย
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4. มาตรการปองกันภัยของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ลําดับ
สาเหตุเกิดจาก
1 ดานภัยบุคคล
1.1 ครู กับ นักเรียน

1.2

ครู กับ บุคคลภายนอก

มาตรการปองกันภัย

ผูรับผิดชอบ

1. โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแหงกําหนดระเบียบวา
ดวยความประพฤติของนักเรียนรวมกับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และผูปกครองโดยไม
ขัดแยงกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
2. สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมผูปกครองประจําป
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในการทําความเขาใจและหารือ
ขอตกลงรวมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทําได
แตตองไมเกินกวาเหตุ และใหสถานศึกษาทําหนังสือ
แจงความประพฤติของนักเรียนใหผูปกครองทราบ
พรอมกับหาทางแกไขพฤติกรรมของนักเรียน
3. ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษามีการเชิญจิตแพทยมา
สรางความรูความเขาใจในพฤติกรรมของนักเรียน
พฤติกรรมของนักเรียนแตละคนยอมแตกตางกันออกไป
จากสภาพที่อยูอาศัย และการอบรมเลี้ยงดู
4. ใหผูบริหารสถานศึกษา กํากับติดตามไมให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษ
นักเรียนดวยวิธีรนุ แรง หรือแบบกลั่นแกลง ความโกรธ
หรือความพยาบาท โดยคํานึงถึงอายุของนักเรียน และ
ความรายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษดวย
เพื่อที่จะแกนิสัยความประพฤติที่ไมดีของนักเรียน
ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได
ลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิด กฎ ระเบียบ
กฎหมาย ตองทําหนังสือแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตน
ทราบพรอมระบุเหตุและการลงโทษการกระทําความผิด
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
1. สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมผูปกครอง ในแตละ
ภาคเรี ย น อย า งน อ ยภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง เพื่ อ แจ ง
พฤติกรรมของนักเรียนใหผูปกครองทราบ รวมทั้งหารือ
แนวทางในการแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
2. เมื่ อ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได
ลงโทษนักเรียนที่กระทําผิด กฎ ระเบียบ กฎหมายตอง
แจงใหผูปกครองของนักเรียนทราบพรอมระบุเหตุและ
การลงโทษการกระทํ า ความผิ ด โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต าม

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผูปกครอง
5.ชุมชน

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผูปกครอง
5.ชุมชน

3
ลําดับ

2
2.1

2.2

2.3

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการปองกันภัย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ
ในพฤติกรรมของบุตรหลานของผูปกครอง ควรจะปรับ
พฤติ ก รรมโดยร ว มกั บ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงครวมกัน

ดานอุบัติภัย
อุบัติเหตุจากอาคารเรียน 1.ตรวจสอบโครงสรางและสวนประกอบอาคารอยาง
สม่ําเสมอ
อาคารประกอบ
2.แตงตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
3.สรางความตระหนักและใหความรูการรักษาความ
ปลอดภัยแกนักเรียน
4.จัดทําปายขอควรระวังดานความปลอดภัยในจุด
อันตราย
5.ซอมแซมสวนประกอบอาคารใหอยูในสภาพที่
ปลอดภัย
6.จัดใหมีแผนการปองกันและการเคลื่อนยายกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน
1.แตงตั้งครูเวรประจําวันคอยควบคุม กํากับ
อุบัติเหตุจากบริเวณ
ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน
สถานศึกษา
2.จัดใหมีผูรับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องตน และนําสง
สถานพยาบาล
3.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปนตนไม
4.จัดใหมีเจาหนาที่ตัดแตงกิ่งไมใหอยูในสภาพที่
ปลอดภัยเสมอ
5.จัดใหปายคําเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
6.จัดใหมีความรูและแนวทางปฏิบัติแกนักเรียนในกรณี
ที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเปนวัตถุระเบิดหรือ
วัตถุอันตราย
7.ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
8.จัดใหมีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
9.จัดใหมีการบํารุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบ
สม่ําเสมอ
10.จัดใหมีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ
และทําลาย
11.หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหรือเครื่องเลนที่
อาจกอใหเกิดอันตรายไดงาย
1.มีการสํารวจสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอม มลภาวะใน
อุบัติเหตุจาก

ผูรับผิดชอบ

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผูปกครอง
5.ชุมชน

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูเวร
ประจําวัน
3.ครูอนามัย
โรงเรียน
4.นักการภารโรง
5.เจาหนาที่
สถานีอนามัย
6.นักเรียน
7.ผูปกครอง

1.ผูบริหาร
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ลําดับ

2.4

2.5

2.6

2.7

สาเหตุเกิดจาก
สภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา

มาตรการปองกันภัย
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแกไข
2.ใหชุมชนและองคกรอื่นๆ มีสวนรวมในการหา
แนวทางปองกันและแกไข
3.จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักตอ
ปญหาสิ่งแวดลอมใหกับนักเรียน บุคลากรใน
สถานศึกษาและชุมชน
1.ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ
อุบัติเหตุจากเครื่องมือ
กอนใชทุกครั้ง
เครื่องใช และอุปกรณ
2.หามใชเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆที่ชํารุด
ตางๆ
3.แนะนํา สาธิต และควบคุมการใชอยางถูกวิธีตาม
ประเภทของอุปกรณ
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณในที่เก็บทุกครั้ง
อยางเปนระเบียบปลอดภัย
5.กํากับ ดูแลนักเรียนในการใชเครื่องมือ เครื่องใช
อุปกรณใหถูกตองเหมาะกับประเภทกิจกรรม
อุบัติเหตุ
1.สถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน รวมมือกันกําหนด
จากการเดินทาง ไป-กลับ มาตรการรับ-สงนักเรียนตอนเชาและเลิกเรียน
ระหวางบาน และ
2.กํากับ ดูแลนักเรียนที่ใช จักรยานใหชิดทางซายและ
สถานศึกษา
เปนแถว
3.จัดครูเวรประจําวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผูปกครองมารับ
4.แนะนําการเดินแถวกลับบานและใหพี่ดูแลนอง
5.ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติตามกฎจราจร
6.จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-สงนักเรียนที่ประตูเขาออก
อุบัติเหตุจากการพา
1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
นักเรียนไปศึกษานอก
วาดวยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดย
สถานศึกษา
เครงครัด
2.เตรียมการและวางแผนการดําเนินการอยางชัดเจน
3.จัดทําประวัตินักเรียนที่รวมเดินทาง
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลใหอยูในระเบียบวินัย
5.จัดใหมีปายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน
6.จัดใหมีเวชภัณฑที่จําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
7.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8.หากมีการใชพาหนะรถยนตตองแตงตั้งเจาหนาที่
ตรวจสภาพรถยนตและตรวจประวัติคนขับเพื่อความ
ปลอดภัย
อุบัติเหตุจากการนํา
1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย
นักเรียนรวมกิจกรรม
2.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอยางใกลชิด

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน
2.ครู
3.นักเรียน
4.ผูปกครอง
5.ชุมชน
1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครู
3.นักการภารโรง
4.นักเรียน
5.ผูปกครอง
6.ชุมชน
1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครู
3.นักการภารโรง
4.นักเรียน
5.ผูปกครอง
6.ชุมชน
1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผูปกครอง
5.ชุมชน
6.นักเรียน

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
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สําคัญ

3
3.1

ดานสาธารณภัย
อัคคีภัย

3.2

วาตภัย

3.3

อุทกภัย

มาตรการปองกันภัย
3.ใหความรูนักเรียนในการรวมกิจกรรมอยางปลอดภัย
ทุกครั้ง
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลใหอยูในระเบียบวินัยทุกครั้ง
5.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย
6.ประสานงานเจาหนาดานการรักษาความปลอดภัย
ทองถนน
7.จัดเตรียมหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนทุกครั้ง
8.หากมีการใชพาหนะรถยนตตองแตงตั้งเจาหนาที่
ตรวจสภาพรถยนตและตรวจประวัติคนขับเพื่อความ
ปลอดภัย

ผูรับผิดชอบ
2.ครูประจําชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผูปกครอง
5.ชุมชน
6.เจาหนาที่
ตํารวจ
7.นักเรียน

1.แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณไฟฟา
และแหลงที่อาจเปนตนเหตุใหเกิดอัคคีภัยอยาง
สม่ําเสมอ
2.ใหความรูนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ และมี
แผนฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุ และมีการซักซอมอยาง
ตอเนื่อง
3.จัดใหมีเจาหนาที่อยูเวรรักษาสถานที่ราชการอยาง
เครงครัด
4.จัดแหลงขอมูลหนวยงานที่สามารถติดตอขอความ
ชวยเหลือไวลวงหนา
5.ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและหอง
ตางๆ
6.รายงานตนสังกัดทันที
1.ใหความรูในการปฏิบัติตนแกนักเรียนใหพนจาก
อันตราย
2.จัดใหมีการอยูเวรรักษาสถานที่ราชการ
3.ตรวจสอบสภาพอาคารตางๆอยางสม่ําเสมอ
4.ตัดแตงกิ่งไม ตนไมที่อยูใกลอาคาร
5.ติดตามขาวพยากรณอากาศสม่ําเสมอ
6.จัดใหมีเวชภัณฑที่จําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
7.จั ดใหมีเครือขายองคกรภาครัฐ เอกชนเพื่อสามารถ
ติดตอขอความชวยเหลือทันที
1.ใหความรูในการปฏิบัติตนแกนักเรียนใหพนจาก
อันตราย
2.จัดใหมีการอยูเวรรักษาสถานที่ราชการ
3.ตรวจสอบสภาพอาคารตางๆอยางสม่ําเสมอ

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผูปกครอง
5.ชุมชน
6.เจาหนาที่
ตํารวจ
7.นักเรียน

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผูปกครอง
5.ชุมชน
6.นักเรียน
1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.นักการภารโรง
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3.4 ธรณีพิบัติภัย

4
4.1

4.2

ดานปญหาทางสังคม
การลวงละเมิดทาง
รางกายและจิตใจ

มาตรการปองกันภัย
4.ติดตามขาวพยากรณอากาศสม่ําเสมอ
5.จัดใหมีเวชภัณฑที่จําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
6.จัดใหมีเครือขายองคกรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถ
ติดตอขอความชวยเหลือทันที
1.ใหความรูในการปฏิบัติตนแกนักเรียนใหพนจาก
อันตราย
2.จัดใหมีการอยูเวรรักษาสถานที่ราชการ
3.ตรวจสอบสภาพอาคารตางๆอยางสม่ําเสมอ
4.ตัดแตงกิ่งไมที่อยูใกลอาคาร
5.ติดตามขาวพยากรณอากาศสม่ําเสมอ
6.จัดใหมีเวชภัณฑที่จําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
7.จั ดใหมีเครือขายองคกรภาครัฐ เอกชนเพื่อสามารถ
ติดตอขอความชวยเหลือทันที

1.แตงตั้งกรรมการเฝาระวังปองปรามนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและสถานที่จุดเสี่ยง
โดยเฉพาะหองเรียน หองน้ํา
2.ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
และจัดใหมบี ริการใหคําปรึกษาแกนักเรียน
3.ใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจัง
และตอเนื่อง
4.ใหมีผูรับผิดชอบรายงานตามลําดับขั้น
5.หากเกิดเหตุ ใหนํานักเรียนเขาสูการชวยเหลือ
โดยมีครูดูแลติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง
6.ประสานงานผูปกครองเพื่อใหความชวยเหลือดูแล
7.ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน บานพัก
เด็กและครอบครัว สถานีตํารวจ เปนตน
การทํารายตัวเองและการ 1.จัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมี
ฆาตัวตาย
ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายครูประจําชั้น สังเกต
พฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล
2.จัดทําระบบเครือขายระหวางผูปกครอง ชุมชน
สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธรวมมือ
ปองกันแกไขปญหา เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3.จัดกิจกรรมปลูกฝงใหเกิดความรัก ความสามัคคี
ความเอื้ออาทรและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4.จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยาง
หลากหลาย

ผูรับผิดชอบ
4.ผูปกครอง
5.ชุมชน
6.นักเรียน
1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผูปกครอง
5.ชุมชน
6.นักเรียน

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.ผูปกครอง
4.ชุมชน
5.เจาหนาที่
ตํารวจ

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.ผูปกครอง
4.ชุมชน
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4.3

สื่อลามกอนาจาร

4.4

สารเสพติด

มาตรการปองกันภัย
5.ประสานความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญ ใหคําปรึกษา
อยางสม่ําเสมอ
6.ประสานพอแม ผูปกครองทันที เมื่อเกิดปญหา เพื่อ
แกปญหาเฉพาะหนาดวยวิธีการตาง ๆ
1.ควบคุมดูแลการนําขอมูลขาวสารและสื่อบันเทิงตางๆ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ ไมใหเขามาเผยแพรใน
สถานศึกษา
2.จัดทําหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทาง
สังคมใหกับนักเรียน
3.จัดกิจกรรมและเสริมสรางคานิยม ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ที่ดีงามใหกับนักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
4.ประสานความรวมมือกับเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ
ในการตรวจตรา ควบคุมดูแล ตามแหลงจําหนายและ
เผยแพร
5.ดําเนินการตรวจคนยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบ
นักเรียนนําสื่อลามกอนาจารเขามาสถานศึกษา ติดตอ
ประสานงานผูปกครองเพื่อหาแนวทางแกไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
6. มอบครูประจําชั้น ติดตามและเฝาระวัง ภายหลังที่
ดําเนินการแกไขแลว เพื่อเปนการปองกันการเกิดขึ้น
ต่อไป
1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสรางความตระหนัก
และ ใหนักเรียนเห็นคุณคาแหงตน
2.จัดทําระบบเครือขายระหวางผูปกครอง ชุมชน
สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธรวมมือ
ปองกันแกไขปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3.จัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนแสดงออกตามความสามารถ
ที่ถูกตองและใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน ศิลปะ
ดนตรี กีฬา เปนตน
4.จัดกลุมเฝาระวังโดยอาศัยเครือขายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
5.จัดการอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแก
นักเรียน
6.ใหความรูแกนักเรียนในการเลือกชมสื่อในดานตาง ๆ
อยางเหมาะสม

ผูรับผิดชอบ

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.ผูปกครอง
4.ชุมชน

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.ผูปกครอง
4.ชุมชน
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4.5

อบายมุข

4.6

พฤติกรรมชูสาว

มาตรการปองกันภัย
7.จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาใหสะอาด
รมรื่น สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู
8.ใชมาตรการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
9.แตงตั้งผูรับผิดชอบแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
10.คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเปนประจํา
1.กําหนดใหสถานศึกษา เปนเขตปลอดอบายมุขทุก
ประเภท
2.จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูและความตระหนักโทษ
ภัยและปญหาอบายมุข ที่มีผลกระทบตอการเรียนและ
ความเปนอยูของนักเรียน
3.มอบหมายครูประจําชั้น ติดตามสอดสองดูแล
พฤติกรรมของนักเรียน ในกลุมที่มีปญหาและกลุมเสี่ยง
ตองรีบดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องตน
4.ขอความรวมมือจากผูปกครองชวยกวดขันดูแลบุตร
หลานอยางใกลชิด ทั้งการเรียน หรือการทากิจกรรม
นอกบาน รวมทั้งการใชสื่อเทคโนโลยีไปในทางที่ไม
เหมาะสม
5.จัดตั้งกลุมเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียน
ผูปกครอง ชุมชนในการใหขอมูลขาวสารและติดตาม
สอดสองดูแลปองกันไมใหนักเรียนไปมั่วสุมในแหลง
อบายมุขตาง ๆ
6.จัดทําทะเบียนขอมูลนักเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง
7.เชิญผูปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
และใหความชวยเหลืออยางจริงจังรวมกัน
8.จัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการออกตรวจตราตาม
แหลงอบายมุขตาง ๆ โดยการประสานความรวมมือกับ
เจาหนาที่ และหนวยงานที่รับผิดชอบ หรือระหวาง
สถานศึกษาดวยกัน
1.ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรม
ที่พึงประสงคดานการวางตัวคบเพื่อนตางเพศ และ
จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
2.มอบหมายครูประจําชั้น ใหคําปรึกษาแกนักเรียน
3.จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหปลอด
โปรงไมมี มุมอับ อันจะสงผลตอพฤติกรรมในทางที่ไม
เหมาะสมของนักเรียน

ผูรับผิดชอบ

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.ผูปกครอง
4.ชุมชน

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.ผูปกครอง
4.ชุมชน
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มาตรการปองกันภัย
4.สรางเครือขายประสานความรวมมือระหวางเครือขาย
ผูปกครอง ชุมชนและโรงเรียนในการแจงเบาะแส
5.เมื่อนักเรียนประสบปญหาใหสถานศึกษามอบหมาย
ผูรับผิดชอบสืบหาขอเท็จจริงและดําเนินการแกไข
ในกรณีที่เปนปญหารายแรงใหผูบังคับบัญชารายงาน
ตามลําดับขั้นตอน
6.ติดตาม กํากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม
7.ประสานงานเชิญผูปกครองมารับทราบปญหา และ
รวมมือชวยกันแกไขปญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่เหมาะสม
1.ใหความรูนักเรียนในการเลือกบริโภคขอมูลขาวสาร
อินเทอร์ เน็ตและเกม
และภัยจากสื่ออินเทอรเน็ต
2.จัดกิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจในการใชคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรค
3.ประสานความรวมมือ ผูปกครอง เครือขายผูปกครอง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปองกัน กวดขัน ดูแล ตาม
แหลงสถานบันเทิง รานอินเทอรเน็ต รานเกม เปนตน
4.ครูฝายปกครองและครูที่ปรึกษากํากับ ติดตาม
การมาเรียนของนักเรียนและประสานกับผูปกครองใน
การเดินทางไป – กลับระหวางบานและโรงเรียน
5.จัดใหบริการอินเทอรเน็ตกับนักเรียนในชวงเวลาที่
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และใหครูควบคุมดูแล
อยางใกลชิด
6.ประสานกับเจาหนาที่ตํารวจหรือหนวยงานที่
รับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุ หรือเพื่อติดตามตรวจสอบ
ดานสุขภาพอนามัย ของ 1.สรางองคความรูใหแกครู และบุคลากร ในเรื่องแนว
นักเรียน
ทางการสงเสริมสุขภาพนักเรียน การปองกันมลภาวะ
จากสิ่งแวดลอม การปองกันไมใหเกิดโรคตาง ๆ
2.จัดทํามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
3.แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานใหชัดเจน
4.ตรวจสุขภาพนักเรียนอยางนอยปละครั้ง ประสานงาน
กับโรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีรางกายออนแอ
อยางใกลชิด
5.ปดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด
6.แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นในกรณีมีโรคติดตอ
เกิดขึ้นในโรงเรียน
7.จัดน้ําดื่ม นาใชใหปลอดภัยรวมทั้งระบบกักเก็บน้ํา

ผูรับผิดชอบ

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.ผูปกครอง
4.ชุมชน

1.ผูบริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจําชั้น
3.ผูปกครอง
4.ชุมชน
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สาเหตุเกิดจาก

มาตรการปองกันภัย
และระบบการจายน้ําใหถูกสุขอนามัย
8. มีสวมที่ถูกสุขอนามัย
9.มีอุปกรณและสถานที่สําหรับลางมือ และใหความรูใน
การลางมือของนักเรียนอยางถูกวิธี
10.ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจําหนายอาหาร
ใหถูกสุขลักษณะ
11.จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาใหถูกสุขลักษณะ

ผูรับผิดชอบ

5. มาตรการปองกันภัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ลําดับ
สาเหตุเกิดจาก
1 ดานภัยบุคคล
1.1 ภัยจากคนแปลกหนา
(ตัวแทนประกันชีวิต,
ตัวแทนจําหนายสินคา,
ผูเรี่ยไร ฯลฯ) ที่เขามาใน
บริเวณสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ทําใหไม
ปลอดภัยตอรางกายและ
ทรัพยสิน
2 ดานอุบัติภัย
2.1 อุบัติเหตุจากอาคาร
สํานักงาน อาคาร
ประกอบ

มาตรการปองกันภัย

ผูรับผิดชอบ

1. จัดใหมีจุดคัดกรองบุคคลที่เขา – ออกภายในพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดเวรยามสังเกตการณบุคคลที่เขา – ออกภายใน
พื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. รวมกันสอดสองพฤติกรรมบุคคลแปลกหนาที่เขา –
ออกภายในพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมอํานวยการ
และทุกกลุม
ภารกิจ

1. สรางความตระหนักและใหความรูในการรักษาความ
ปลอดภัยแกขาราชการและบุคลากรในสังกัด
2. แตงตั้งบุคลากรดูแลและรับผิดชอบดานอาคาร
สถานที่
3. จัดทําปายขอความระมัดระวังความปลอดภัยในจุด
อันตราย
4. จัดใหมีแผนการปองกันและเคลื่อนยายในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน
5. ตรวจสอบโครงสรางและสวนประกอบของอาคาร
ตลอดจนอุปกรณที่ติดตั้งใน สวนตางๆของอาคารอยาง
สม่ําเสมอ
6. ในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของอาคารใหสั่ง
ปดและประกาศเปนเขตอันตรายหามเขาและรายงาน
ผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไข
7. ซอมแซมสวนประกอบของอาคารและอุปกรณติดตั้ง
ตางๆ ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย

กลุมอํานวยการ
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สาเหตุเกิดจาก

2.2

อุบัติเหตุที่เกิดจากใช
ครุภณ
ั ฑ

2.3

อุบัติเหตุที่เกิดจาก
อุปกรณไฟฟา

2.4

ภัยจากการเดินทางไป
ราชการโดยรถยนตของ
ทางราชการ

มาตรการปองกันภัย
ผูรับผิดชอบ
8. ในกรณีไมสามารถซอมแซมได ใหขออนุญาตรื้อถอน
อาคารสํานักงานหรืออาคารประกอบที่ชํารุดหรืออยูใน
สภาพไมปลอดภัย
1. สํารวจ ตรวจสอบครุภัณฑอยางสม่ําเสมอ
ทุกกลุมภารกิจ
2. จัดวางครุภัณฑในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย
ไมอยูในจุดอับ ซอกมุกมืด
3. ปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑใหอยูในสภาพพรอมใช
งานอยางปลอดภัย
4. หามใชครุภัณฑที่ชํารุดไมไดมาตรฐาน
5. จัดทําคูมือการใชงานหรือมีผูใหคําแนะนําอยาง
ใกลชิด
6. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหดําเนินการตามแผนฉุกเฉิน
สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดใหมีชองทางการแจงซอมบํารุงครุภัณฑตางๆ
เมื่อชํารุด และชองทางรายงานเหตุ เมื่อเกิดเหตุ
1. ตรวจสอบระบบไฟฟาใหอยูในสภาพเรียบรอยใชงานได กลุมอํานวยการ
2. มีการติดตั้งตรวจสอบอุปกรณและเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา และทุกกลุม
ภารกิจ
ที่ชํารุดหรือตามอายุการใชงานตามมาตรฐานการไฟฟา
3. ใหความรูแกบุคลากรในการใชอุปกรณไฟฟาอยางถูกวิธี
4. จัดงบประมาณในดานการตรวจสอบเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณไฟฟาโดยถือเปนเรื่องสําคัญจําเปนตอง
ปฏิบัติ
5. มีชองทางการแจงซอมบํารุงอุปกรณตางๆ เมื่อชํารุด
และชองทางรายงานเหตุ เมื่อเกิดเหตุ
6. เมื่อเกิดเหตุ ตองมีการปฐมพยาบาล นําสง
สถานพยาบาลและรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
1. ศึกษาและถือปฏิบัติตามระเบียบวาการการเดินทาง
ทุกกลุมภารกิจ
ไปราชการเครงครัด
2. ตรวจสอบสภาพรถยนตของทางราชการใหพรอมใชงาน กลุมอํานวยการ
และกลุม
3. ตรวจสอบสภาพรางกายของพนักงานขับรถยนต
4. ศึกษาและกําหนดเสนทางและสถานที่ในการเดินทาง บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย
ไปราชการ และควรเดินทางในเวลากลางวันเปนหลัก
ยกเวนมีเหตุจําเปน
6. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
โดยเครงครัด
7. จัดทําชองทางการรายงานเหตุ กรณีเกิดเหตุตางๆ
หรือแจงการซอมบํารุง
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3 ดานสาธารภัย
3.1 อัคคีภัย

3.2

วาตภัย

3.3

อุทกภัย

มาตรการปองกันภัย

ผูรับผิดชอบ

1. ใหความรูและฝกซอมบุคลากรในเรื่องการดับไฟ
กลุมอํานวยการ
การหนีไฟ การเคลื่อนยาย ผูบาดเจ็บ การซอมหนีไฟ
และทุกกลุม
2. เตรียมพรอมรับสถานการณ เกิดอัคคีภัยไวลวงหนา
ภารกิจ
โดยประสานงานกับหนวยดับเพลิงขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงาน ที่เกี่ยวของพรอมทั้ง
ประสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบ เพื่อจะไดทํางาน
ประสานกันไดถูกตองทุกฝาย มีแหลงขอมูลที่สามารถ
ติดตอขอความชวยเหลือไดทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย
3. ใหมีการอยูเวรยามรักษาความปลอดภัยอยาง
เครงครัด
4. ตรวจสอบอุปกรณที่กอใหเกิดอัคคีภัยอยางสม่ําเสมอ
5. สงเสริมใหมีการประกันชีวิตแกบุคลากรทุกคน
6. ในกรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองจัดเก็บ
วัสดุเชื้อเพลิง และสารเคมีไวไฟไว ตามจํานวนที่
ตองการใชควรจัดเก็บไวในที่ๆหางไกลจากแหลง
พลังงานความรอน
7. ขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร หองทํางาน หองเก็บ
ของใหเปนสัดสวน
8. ควรปดไฟ ปดพัดลม และถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง เมื่อ
ออกนอกสถานที่ทํางาน
9. ติดตั้งอุปกรณปองกันไฟฟาลัดวงจรและตรวจสอบ
ซอมบํารุงสิ่งที่นํามาใชในงานใหไดมาตรฐาน เชน
สายไฟฟา อุปกรณไฟฟา เปนตน
10. จัดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณการดับเพลิงอยาง
เพียงพอ และบํารุงรักษาใหพรอม ที่จะทํางานไดทันที
1. ใหความรูในการปฏิบัติตนแกบุคลากรใหพนจาก
กลุมอํานวยการ
อันตราย
2. ติดตามขาวพยากรณอากาศและสถานการณตางๆ
จากกรมอุตุวิทยาพรอมทั้งวางแผนปองกันลวงหนา
3. ใหมีการอยูเวรยามรักษาความปลอดภัยอยาง
เครงครัด
4. ใหมีการจัดสรางเครือขายองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถติดตอขอความ
ชวยเหลือใหทันทีเมื่อเกิดวาตภัย
5. ตัดแตงตนไมใหญรอบอาคารสํานักงาน
1. ใหความรูในการปฏิบัติตนแกบุคลากรใหพนจาก
กลุมอํานวยการ
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4
4.1

ดานปญหาทางสังคม
ขอมูลขาวสาร
และสื่อลามกอนาจาร
ทางระบบออนไลน

4.2

สารเสพติดแอลกอฮอล
และอบายมุข

4.3

สุขภาพอนามัยของ
บุคลากร

มาตรการปองกันภัย

ผูรับผิดชอบ

แจงบุคลากรใหระมัดระวังการเผยแพรขอมูลภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การนําขอมูลขาวสารและ
สื่อบันเทิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ และการสง
ขอมูลกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ หรือนํา
ขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ บิดเบือน
ลามก ตัดตอภาพผูอื่นใหเสียชื่อเสียง อับอาย และ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560
รวมกันควบคุมดูแลเรื่องการใชสารเสพติด การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และอบายมุข ไมใหนําเขามาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และที่
แกไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551
1. จัดใหมกี ารปองกันมลภาวะจากสิ่งแวดลอม
การปองกันไมใหเกิดโรคระบาดตาง ๆ
2. จัดน้ําดื่ม น้ําใชใหปลอดภัยรวมทั้งระบบกักเก็บน้ํา
และระบบการจายน้ําใหถูกสุขอนามัย
3. มีสวมที่ถูกสุขอนามัย
4. มีอุปกรณและสถานที่สําหรับลางมือ และใหความรู
ในการลางมือของนักเรียนอยางถูกวิธี
5.จัดสถานที่และสภาพแวดลอมบริเวณสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาใหถูกสุขลักษณะ
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อันตราย
2. ติดตามขาวพยากรณอากาศ และสถานการณตางๆ
จากกรมอุตุนิยมวิทยา พรอมทั้งวางแผนปองกัน
ลวงหนา
3. จัดเวรรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด
4. สงเสริมใหมีการประกันชีวิตแกบุคลากรทุกคน
5. ดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการ มีการจัดเก็บ
สัมภาระ วัสดุอุปกรณ เอกสารสําคัญพรอมขนยายได
ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย
6. ใหมีการวางผังกอสรางอาคารใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ พรอมทั้งวางระบบการระบายน้ําและแนวทาง
ปองกันอุทกภัย
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กลุมอํานวยการ
และทุกกลุม
ภารกิจ

