ผิดพลาด! ตัวเลขไม่สามารถถูกแสดงในรูปแบบที่ระบุ

๑

ประกาศโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
...........................................................................
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่ว ยเหลื อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนาไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทาความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมี
การเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็วนั้น
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้ตระหนักถึง สภาพปัญหาดังกล่าว และขานรับการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ จึงขอประกาศมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาและมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอแจ้งรายละเอียดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
๑. ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ข้าราชการครู นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างทั่วถึง
๒. ปฏิบัติตามมาตรการที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กาหนดท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
๓. รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานให้คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายสาเนา บุญมาก )
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

๒
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
******************************
๑. นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน ของโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม
นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม มีความตระหนักในความสาคัญ และ
เล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพ
แวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ซึ่งมี
ภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดาเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
๑) เป้าประสงค์
(๑) เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และ
ด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และยึด
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสาคัญ
(๒) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อม สามารถ
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมี
ความสุข
(๔) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่
ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
๒) เป้าหมาย
(๑) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย
(๒)ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน
(๓) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
๓) ยุทธศาสตร์
(๑) โรงเรียนมีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
(๓) มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

๓
๒. การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน
แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงาน จึงจาเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ พร้อม
ทั้งนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ขั้นตอน
๑. ศึกษาสภาพทั่วไป
๒. กาหนดมาตรการหลัก
๓. กาหนดมาตรการเสริม
๔. กาหนดกิจกรรม
๕. กาหนดเวลาและ
ผู้รับผิดชอบ

ภารกิจ
ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยจาก
สภาพแวดล้อมและภัยอื่นๆ
กาหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข
กาหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรม และ
ประเพณีของท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของสถานศึกษา
กาหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม
กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

๓. มาตรการการป้องกันระหว่าง ครู กับ นักเรียน
๑. โรงเรียนได้กาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการลงโทษของนักเรียนโดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการลงโทษนักเรียน
๑.๑ การลงโทษผู้กระทาความผิดมี ๔ สถาน ดังนี้
๑.๑.๑ ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทาความผิดไม่ร้ายแรง
๑.๑.๒ การทาทัณฑ์บน : ใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมะสมกับสภาพนักเรียนตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณีทาให้เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา
หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทาทัณฑ์บนเป็น
หนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกทราบความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
๑.๑.๓ การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้บันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน
๑.๑.๔ ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทาความผิดที่สมควร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทากิจกรรมให้เป็นไปตามแนวกระทรวงกระทรวงกาหนด

๔
๑.๒ การลงโทษนักเรียนที่กระทาความผิด จะปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
๑.๒.๑ ว่ากล่าวตักเตือนและหรือตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกไว้ทะเบียนประวัติหลักฐาน
๑.๒.๒. เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อรับทราบพฤติกรรม
๑.๒.๓. ถ้ากระทาผิดซ้าๆ หรือกระทาความผิดขั้นร้ายแรง ตัดคะแนนความประพฤติ เชิญผู้ปกครองมา
พบเพื่อบันทึกรับทราบความผิด รับรองการทาทัณฑ์บนและเข้ารับการปรับพฤติกรรมหากไม่ดีขึ้นให้ย้าย
สถานศึกษาใหม่ เพื่อปรับสภาพสภาพแวดล้อมใหม่
๑.๒.๔. กระทาความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ชู้สาวผิดศีลธรรมอันดีงาม อันเป็นที่เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของโรงเรียน ให้เชิญผู้ปกครองมาพบให้นาไปบาบัดหรือปรับพฤติกรรม โดยให้ย้ายสถานศึกษาใหม่ เพื่อ
ปรับสภาพสภาพแวดล้อมใหม่ ทั้งนี้ให้เป็นอานาจของผู้อานวยการและคณะกรรมการสถานศึกษา
๑.๓ การลงโทษแต่ละขั้นตอนให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๓.๑ เมื่อครูพบนักเรียนกระทาความผิดเล็กน้อย ไม่ร้ายแรง ให้ดาเนินการว่ากล่าวตักเตือนพร้อมทั้ง
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุความผิด วันเวลา และสถานที่ ตามแบบฟอร์มการรายงานความผิด ที่
นักเรียนกระทาความผิดให้ชัดเจน พร้อมกับลงลายมือชื่อกากับ
๑.๓.๒ นักเรียนที่กระทาผิดซ้าๆ หรือกระทาความผิดขั้นร้ายแรง นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
เกิน ๖๐ คะแนน ให้แจ้งงานปกครองเพื่อเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อบันทึกรับทราบความผิด รับรองการทาทัณฑ์
บน หากผู้ปกครองไม่มาหรือไม่ให้ความร่วมมือที่จะอบรมสั่งสอนปรับพฤติกรรม ให้รายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกากับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธี
ความรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท โดยคานึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะแก้นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน
๓. ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางสถานศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิด กฎระเบียบ
กฎหมาย ผู้บริหารต้องทาหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อมระบุเหตุผลและการลงโทษการกระทาความผิด
๔. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑
ครั้ง ในการทาความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทาได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และ
ให้สถานศึกษาทาหนังสือแจ้งความประพฤตินักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
๕. โรงเรียนมีการเชิญนักจิตแพทย์และเครือข่ายภาคีต่างๆ มาสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน
พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ และการอบรมเลี้ยงดู
๖. โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี พร้อมทั้งประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจาปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

๕
๔. มาตรการการป้องกันระหว่าง ครู กับบุคคลภายนอก
๑. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ในแต่ละภาคเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรม
ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหารือแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
๒. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่กระทาผิด กฎระเบียบ กฎหมาย ต้องแจ้งให้
ผู้ปกครองของนักเรียนทราบพร้อมระบุสาเหตุการกระทาผิดและวิธีการลงโทษ ซึ่งการลงโทษนักเรียนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อย่างเคร่งครัด
๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบุคคลภายนอก เช่น การแข่งขันกีฬา งาน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานทาบุญป่าตะเคียน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ควรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งการสานสัมพันธ์กับ
ครูให้สนิทสนมอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจาเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเด็ก ดังนั้นครูและผู้ปกครองควรหาเวลาในการ
เข้าไปพูดคุยเป็นประจา นอกเหนือจากวันที่โรงเรียนจัดไว้เพื่อพบปะผู้ปกครอง สร้างความรู้สึกเป็นเหมือนกับเป็นญาติ
สนิท ซึ่งจะทาให้การแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น และเมื่อเกิดปัญหาต่างๆจะทาให้การแก้ไขปัญหาทาได้
ง่าย
๕. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง กลุ่มบุคคลต่างๆ ในชุมชน
พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้เกิดความประทับใจ ซึ่งจะเป็นพลังส่วนหนึ่งในการสนับสนุนดาเนินงานของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป
๖. โรงเรียนจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน กาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานเมื่อมีผู้มาติดต่อราชการที่โรงเรียน
อย่างชัดเจนและแจ้งให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ

๖
๕. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม
สาเหตุ
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบ
อาคาร เดือนละ ๑ ครั้ง/ความจาเป็น
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
๑. อุบัติเหตุจากอาคาร ๓. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่
เรียนอาคารประกอบ ๔. ชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของ
อาคารเรียน อาคารประกอบ
๕. จัดทาป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุด
อันตรายทุกชั้นเรียนและแผนผัง
๖. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้าย
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๗. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. นักการภารโรง
๔. ผู้ปกครอง
๕. ชุมชน

๒. อุบัติเหตุจากบริเวณ ๑. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแล
ภายในสถานศึกษา
การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่ง
สถานพยาบาล
๓. กาหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่าย
ในที่สูง/บ่อน้า/สระน้า อย่างเข้มงวด
๔. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบารุงดูแล
รักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่าเสมอ
๕. จัดให้ป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
๖. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่ง
แปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
๗. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง
๘. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
๙. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ

๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูเวรประจาวัน
๓. ครูอนามัย
โรงเรียน
๔. นักการภารโรง
๕. นักเรียน
๖. ผู้ปกครอง

๗
สาเหตุ
๓. อุบัติเหตุจาก
สภาพแวดล้อม
ภายนอกของ
สถานศึกษา

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑. สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะใน
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
๓. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครู
๓. นักเรียน
๔. ผู้ปกครอง
๕. ชุมชน

๔. อุบัติเหตุจาก
เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องเล่นสนาม
อุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น
เครื่องทาน้าเย็น พัดลม
โทรทัศน์ ฯลฯ

๑. ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๒. ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่
ชารุด
๓. แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของ
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม
๔. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้
๕. กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น
สนาม อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
๑. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกาหนด
มาตรการ รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน
๒. กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ ให้ชิดทางซ้าย
และเป็นแถว
๓. จัดครูเวรประจาวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ
๔. แนะนาการเดินแถวกลับบ้าน และให้พี่ดูแลน้อง
๕. ทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร
๖. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้า

๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครู
๓. นักการภารโรง
๔. นักเรียน
๕. ผู้ปกครอง
๖. ชุมชน

๕. อุบัติเหตุจากการ
เดินทาง ไป-กลับ
ระหว่างบ้าน และ
สถานศึกษา

๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครู
๓. นักการภารโรง
๔. นักเรียน
๕. ผู้ปกครอง
๖. ชุมชน

๘
สาเหตุ
๖. อุบัติเหตุจากการพา
นักเรียนไปศึกษานอก
สถานศึกษาและการนา
นักเรียนร่วมกิจกรรม
สาคัญ

๗. อุบัติเหตุจาก
ยานพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียน

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
พานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด
๒. เตรียมการและวางแผนการดาเนินการอย่างชัดเจน
๓. จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
๕. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ป้ายบอกชื่อขบวน
รถ
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๗. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
๘. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ
รถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
๙. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
๑๐. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
๑๑. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง
๑๒. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย
๑๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้อง
ถนน
๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
๒. ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพ
การใช้งาน
๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน เป็นต้น
ประจายานพาหนะ
๔. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่ใบอนุญาต
การขับขี่
๘. จัดทาป้ายชื่อรถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน
๙. การประกันภัยโดยความสมัครใจสาหรับนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. นักการภารโรง
๔. ผู้ปกครอง
๕. ชุมชน
๖. นักเรียน

๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. นักการภารโรง
๔. ผู้ปกครอง
๕. ชุมชน
๖. เจ้าหน้าที่ตารวจ
๗. นักเรียน

๙
สาเหตุ
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติภัย
๑. อัคคีภัย/วาตภัย/
อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่าง
สม่าเสมอ
๒. ให้ความรู้และจัดทาแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ
หนีไฟ
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
๔. จัดทาป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
๕. ดูแลสถานที่ให้สะอาด
๖. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที
๗. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
๘. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
๙. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
๑๐. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
๑๑. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๑๒. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ด้านการป้องกันและ ๑. แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่
แก้ไขปัญหาทางสังคม พึงประสงค์ และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้า
๒. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
๑. การล่วงละเมิดทาง ๓. จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
ร่างกายและจิตใจ
๔. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๕. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลาดับขั้น
๖. นานักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง
๗. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล
๘. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว สถานีตารวจ เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. นักการภารโรง
๔. ผู้ปกครอง
๕. ชุมชน
๖. เจ้าหน้าที่ตารวจ
๗. นักเรียน
๘. อปพร.คลองใหญ่
๙. ครูงานอาคาร
สถานที่

๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. ผู้ปกครอง
๔. ชุมชน
๕. เจ้าหน้าที่ตารวจ

๑๐
สาเหตุ
๒. การทาร้ายตัวเอง
และการฆ่าตัวตาย

๓. สารเสพติด

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมอบหมายครูประจาชั้น สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็น
รายบุคคล
๒. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา
เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้อ
อาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ให้คาปรึกษาอย่าง
สม่าเสมอ
๖. ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ
๑. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก และให้
นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน
๒. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา
เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
๓. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง
เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น
๔. จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา
๕. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน
๖. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
๗. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๘. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
๙. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๑๐. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจา

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. ผู้ปกครอง
๔. ชุมชน
๕. ครูระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน

๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. ผู้ปกครอง
๔. เจ้าหน้าที่ตารวจ
๕. ชุมชน
๖. ครูระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน

๑๑
สาเหตุ
๔. การอุปโภคบริโภค

๕. การทะเลาะวิวาท

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑. จัดให้มีชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (อย.น้อย) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพและสารปนเปื้อนในอาหาร และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
๒. จัดทาป้ายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในโรงอาหารของโรงเรียน
๔. จัดให้มีระบบกาจัดขยะ การบาบัดน้าเสีย และจัดสร้างบ่อดัก
ไขมัน
๕. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้
ดาเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล
๖. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
๗. จัดครูอนามัยอานวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาล
ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลนักเรียน
๘. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น
๑. ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา
เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
๓. จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีเหตุ
ทะเลาะวิวาท โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
๔. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้
ผู้ปกครองนักเรียนทราบและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ
๕. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ อปพร. หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. ผู้ปกครอง
๔. ชุมชน
๕. นักเรียน
๖. เจ้าหน้าที่ รพ.
คลองใหญ่
๗. ครูงานอนามัย
โรงเรียน

๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. ผู้ปกครอง
๔. ชุมชน
๕. ครูระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน

๑๒
สาเหตุ
๖. การถูกล่อลวงและ
ลักพา

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การตัดสินใจ การให้คาปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึง
ทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจากการถูกล่อลวงและลักพา
๒. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดเวรยาม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
๓. ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการสอดส่อง
นักเรียนอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
๔. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อ
ป้องกันการถูกล่อลวงและลักพา
๕. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพา
และวิธีการป้องกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ
๖. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ปกครอง เพื่อดาเนินการ
ติดตามค้นหา
๗. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การแจ้งเบาะแส
๘. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดย
รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. ผู้ปกครอง
๔. ชุมชน
๕. ครูระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน

๗. สื่อลามกอนาจาร

๑. ควบคุมดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
๒. จัดทาหลักสูตรบูรณาการการสอน ในเรื่องเพศศึกษา
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทางสังคม
ให้กับนักเรียน
๓. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีงามให้กับนักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม
๔. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจตรา ควบคุมดูแล ตามแหล่งจาหน่ายและเผยแพร่
๕. ดาเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนนา
สื่อลามกอนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงาน
ผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๖. มอบครูประจาชั้น ติดตามและเฝ้าระวัง ภายหลังดาเนินการ
แก้ไขแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น

๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. ผู้ปกครอง
๔. ชุมชน
๕. ครูระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน

๑๓
สาเหตุ
๘. อบายมุข

มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

๑. กาหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุข ทุกประเภท
๒. จัดทาแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน
๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและ
ปัญหาอบายมุข ที่มีผลกระทบต่อการเรียน และความเป็นอยู่
ของนักเรียน
๔. มอบหมายครูประจาชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น
๕. สารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็นข้อมูล
แผนที่ตั้งเพื่อการประสานกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
๖. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลาน
อย่างใกล้ชิด ทั้งการเรียน ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การ
ออกเที่ยวเตร่ หรือการทากิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม
๗. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนในการให้ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลป้องกัน
ไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ
๘. จัดทาทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
๙. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้
ความช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกัน
๑๐. จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่ง
อบายมุขต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน

๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. ผู้ปกครอง
๔. ชุมชน
๕. ครูระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน
๖. ตารวจ

๑๔
สาเหตุ
๙. พฤติกรรมชู้สาว

๑๐. อินเทอร์เน็ตและ
เกม

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ดา้ นการวางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียนการ
สอนเรื่องเพศศึกษา
๒. มอบหมายครูประจาชั้น ให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
๓. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่ง ไม่มี
มุมอับอันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
๔. กากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจาวัน
๕. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส
๖. เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบสืบหาข้อเท็จจริง และดาเนินการแก้ไข ในกรณีที่
เป็นปัญหาร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับขั้นตอน
๗. ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
๘. ติดตาม กากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
๑. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจาก
สื่ออินเทอร์เน็ต
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
๓. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน กวดขัน ดูแล ตามแหล่ง
สถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น
๔. ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษากากับ ติดตาม การมาเรียน
ของนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับ
ระหว่างบ้านและโรงเรียน
๕. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ตามบริบทของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๖. ดาเนินการนากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้
ความรู้ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต
๗. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/
เว็บไซต์ต่าง ๆ
๘. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ติดตามตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. ผู้ปกครอง
๔. ชุมชน
๕. นักเรียน
๖. ครูระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน

๑. ผู้บริหาร
โรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. ผู้ปกครอง
๔. ชุมชน
๕. นักเรียน
๖. ครูระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน

๑๕
สาเหตุ
ด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน

ด้านสัตว์มีพิษ

มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

๑. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม
การป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น
๒. จัดทามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน
๔. ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ประสานงานกับ
โรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด
๕. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด
๖. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นใน
โรงเรียน
๗. จัดน้าดื่ม น้าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้าและระบบ
การจ่ายน้าให้ถูกสุขอนามัย
๘. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย
๙. มีอุปกรณ์และสถานที่สาหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้าง
มือของนักเรียนอย่างถูกวิธี
๑๐. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจาหน่ายอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ
๑๑. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ
๑. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ กาจัดแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน
๒. ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ
ตลอดจนวิธีการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ
๓. จัดทาป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น
บริเวณรั้วสถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์มีพิษเบื้องต้น
๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
๕. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีที่
ได้รับพิษจากสัตว์มีพิษ
๖. จัดทาแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. นักการภารโรง
๔. ครูงานอนามัย
โรงเรียน

๑. ผู้บริหารโรงเรียน
๒. ครูประจาชั้น
๓. นักการภารโรง
๔. ครูงานอนามัย
โรงเรียน
๕. ครูงานอาคาร
สถานที่

