
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
 
 

        ประกาศ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 

             เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย นัยวิถี SPM 38 
           .............................................. 

ด้วย โรงเรียนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันความปลอดภัย ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ภัยจากบุคคล ภัยจากอุบัติเหตุ ภัยจากอุบัติภัย การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
สุขภาพอนามัยของนักเรียน เป็นส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจและทรัพย์สินของทางราชการ จึงก าหนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จึงมีประกาศสถานศึกษาปลอดภัยโดยมีข้อก าหนดด้ังนี้ 

1.ฝ่ายบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี และนักการภารโรง ส ารวจตรวจสอบห้องเรียนอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า ห้องสุขา แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นประจ า ให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรงหากพบวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆท่ีเกิดอันตรายให้แจ้งครูเวรประจ าวัน หรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันทีและด าเนินการซ่อมแซมให้
เรียบร้อย 

2. ฝ่ายบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ีและนักการภารโรง ส ารวจเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์ตัดหญ้า ให้อยู่ใน
สภาพท่ีมั่นคงแข็งแรงหากอุปกรณ์ช ารุด ให้แจ้งครูเวรประจ าวัน หรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันทีและด าเนินการ
ซ่อมแซมให้เรียบร้อย กรณีตัดหญ้าให้ใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อ ควรใช้เวลาท่ีปลอดภัย เช่น หลังเลิกเรียน
หรือวันหยุด เสาร์- อาทิตย์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 3.ฝ่ายบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี  นักการภารโรง และครูเวรประจ าวัน เฝ้าระวัง ส ารวจ ตรวจสอบ 
ป้องกันเรื่องมลภาวะท่ีเป็นพิษ ท่ีอาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ  วัตถุท่ีเป็นอันตราย เช่น ระเบิด อาวุธ สารพิษ แก๊สพิษ 
ก๊าซพิษ ส่ิงแปลกปลอม เศษแก้ว เศษตะปู แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา หรือติดต่อผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการแก้ไขให้ทันท่วงที 

4. ฝ่ายบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี  นักการภารโรงและครูเวรประจ าวัน ตรวจตรา ตรวจสอบ สายไฟ  
ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ระบบประปาท้ังในอาคารนอกอาคาร บริเวณโรงเรียน เป็นประจ าทุกวันหากมี
ข้อบกพร่อง ให้แจ้งครูเวรประจ าวัน หรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบและด าเนินการแก้ไข 

5. หากส ารวจพบว่าอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ช ารุดเสียหายและสุดวิสัยท่ีไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันทวงที ให้นักการภารโรงท าแนวกั้น ท าป้ายแจ้งเตือน ประสานครูเวร ให้แจ้งนักเรียนให้
ระมัดระวังไม่เข้าใกล้ และรีบด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

6.กลุ่มงานกิจการนักเรียน ครูเวรประจ าวัน ดูแลนักเรียนท่ีมาโรงเรียนในตอนเช้า ตรวจนับนักเรียนประจ าวัน
ท้ัง ไป-กลับ ควบคุมการท าความสะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ กิจกรรมหน้าเสาธง ตรวจสุขภาพกิจกรรมก่อน
ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน โดยควบคุมตรวจตรา ตรวจสอบความผิดปกติของนักเรียน หากพบปัญหาให้ประสานครูท่ี
ปรึกษาและผู้ปกครอง  เพื่อท าการแก้ปัญหาและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทันที 

7. ครูท่ีปรึกษาท าหน้าท่ีครูแนะแนว ให้ค าปรึกษา จัดท าระเบียนสะสม และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช้ัน
เรียนท่ีได้รับมอบหมาย ให้ความรักเอาใจใส่ พัฒนานักเรียน โดยการสนทนาชักถาม ควบคุม ก ากับ ติดตามอยู่เสมอ 
หากพบความผิดปกติหรือการเปล่ียนแปลงของนักเรียน ให้ด าเนินการช่วยเหลือทันทีพร้อมท้ังแจ้ง ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบทันที 
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8. ครูเวรประจ าวันและครูที่ปรึกษา ติดตามเอาใจใส่ดูแล พฤติกรรมเส่ียงต่อยาเสพติดให้โทษ พฤติกรรมเส่ียง

การพนัน อบายมุขต่าง ๆ พฤติกรรมเส่ียงด้านชู้สาว พฤติกรรมเส่ียงปัญหาทางเพศ พฤติกรรมเส่ียงเล่นเกมส์ 
อินเตอร์เน็ต พฤติกรรมเส่ียงทะเลาะวิวาท และการถูกเอารัดเอาเปรียบ การถูกรังแก ถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและ
จิตใจ การกล่ันแกล้ง ความหลากหลายและความเท่าเทียมกันทางเพศ การแสดงออกทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ข่าวปลอม(Fake News) และให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคระบาด ในสถานศึกษา หากพบความผิดปกติหรือการเปล่ียนแปลงของนักเรียน ให้ด าเนินการช่วยเหลือ
ทันทีพร้อมท้ังรายงาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที 
 9. ครูเวรประจ าวันตรวจสอบการประกอบอาหารของผู้ค้า การจัดจ าหน่ายสินค้า ภายในและภายนอกโรงเรียน 
เน้นย้ าให้นักเรียนบริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภัยมีประโยชน์และประสานงานขอความร่วมมือกับร้านค้า ผู้ค้าให้
จ าหน่ายท่ีดีมีคุณภาพ  
 10. ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาการณ์ประจ าโรงเรียนตาม ค าส่ังว่าด้วยการแต่งต้ัง
บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาการณ์ประจ าโรงเรียนทุกค าส่ังอย่างเคร่งครัด 
 11. ธุรการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ท่ีอยู่เบอร์โทรติดต่อ ของนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล ต ารวจ หน่วยกู้ชีพ  องค์การบริหารส่วนต าบล 
หน่วยงานต้นสังกัด อ าเภอ จังหวัด ศาล และท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการติดต่อประสานงานการส่งต่อได้ทันท่วงทีและให้ปรากฏ
ได้ชัดเจน 
 12.ครูผู้สอน หรือครูท่ีได้รับแต่งต้ังควบคุมนักเรียนไปท ากิจกรรม ท้ังในและนอกสถานท่ี การไปทัศนศึกษา 
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ การเข้าค่าย การไปร่วมกิจกรรม ไปแข่งขัน จัดท า
ป้ายช่ือแสดงรายละเอียดของนักเรียน ก ากับดูแลเอาใจใส่ รักษาความปลอดภัย ให้แก่นักเรียนเต็มความสามารถ หาก
เกิดอุบัติเหตุอันตรายให้ด าเนินการแก้ไขและน านักเรียนไปเข้ารับการรักษาโดยด่วน ตลอดท้ังประสานผู้ปกครองหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที 
 13.ฝ่ายบริหารทั่วไป ครูผู้รับผิดชอบอาคารสถานท่ี และครูประจ าช้ัน สร้างความรู้ความเข้าใจจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ ไฟป่า พายุ ลมแรง ฟ้าคะนอง น้ าท่วม  ดิน
ทรุด ดินถล่ม ภัยแล้ง โรคระบาด  
 14.ฝ่ายบริหารท่ัวไป จัดท ารายงานด าเนินงานตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ของโรงเรียนขุนไกร
พิทยาคมเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน และน าข้อมู ลมาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัย ในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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(นายชัชวาลย์   อ ่าเทศ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 

 
 


