
 
 

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 

.......................................................................................................................................... 
 
๑. หลักการและเหตุผล  

จากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ถูกกล่าวหาหรือกระท าความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์
สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ตระหนัก     
ในความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายจะต้องร่วมกันหาแนวทาง      
ที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา เพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียน คือ หัวใจส าคัญของการ
จัดการศึกษา จึงเล็งเห็นความจ าเป็น จะต้องออกมาตรการปูองกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ เพ่ือช่วยเหลือ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,นักเรียน ในสังกัด กรณีเกิดเหตุความรุนแรง หรือเหตุการณ์แวดล้อม    
ในทุกๆด้าน ซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,
นักเรียนทุกคน กับท้ังให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ 
ปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์
สูงสุด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียนเป็นส าคัญ  

(๒) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อม 
สามารถปูองกัน และแก้ไขสถานการณ์ซึ่งอาจเกิดข้ึนแก่นักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ทั้งด้าน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่อาจจะเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ  

(๓) เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการปกปูอง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ โดยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

(๔) เพ่ือสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการให้ความรู้    
ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

 
๓. เป้าหมาย  

(๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ได้รับการคุ้มครองและการดูแลความปลอดภัย   

(๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกัน
ก าหนด แนวทางในการปูองกันและรักษาความปลอดภัย  

(๓) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย 
  
  
 

/๓) ยุทธศาสตร์... 
  
 



 
 

 
๔. ยุทธศาสตร์  

ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(๑) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามนโยบาย       

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (๒) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม    

ในการดูแลความปลอดภัย  
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน    

อย่างมีประสิทธิภาพ  
(๔) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการแก้ไขปัญหา ระบบการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร  
 
ระดับสถานศึกษา  
(๑) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมบุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียน โดยการมีส่วนรว่ม 

ของข้าราชการครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
(๒) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะมาตรการซึ่งเกี่ยวข้อง

และพบการกระท าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น การใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ  อุบัติภัย ฯลฯ  
(๓) มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

5. การวางแผนป้องกันภัยของสถานศึกษา  
แนวทางการก าหนดมาตรการปูองกันภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เน้นการมี     

ส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนปูองกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ และ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 
ขั้นตอน ภารกิจ 

๑.ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่าย
เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจาก
สภาพแวดล้อม 

๒.ก าหนดมาตรการหลัก  ก าหนดมาตรการหลักเพ่ือปูองกัน และ/หรือ แก้ไข 
๓.ก าหนดมาตรการเสริม  ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและ

ประเพณีของท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น 
๔.ก าหนดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 
๕.ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 

 
 
 
 

-๒- 



 
 

6. มาตรการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 
 

ล าดับ  สาเหตุเกิดจาก  มาตรการป้องกันภัย 
๑. อุบัติเหตุ  

- จากอาคารเรียน 
 อาคารประกอบ 

๑. ตรวจสอบระบบไฟฟูาหรือตามสายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบของ     
    อาคารเดือนละ  ๑ ครั้ง/ความจ าเป็น  
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษาอาคารสถานที่ 
๓. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เกี่ยวกับอาคารสถานที่  
๔. ชี้แจงให้ความรู้ในการดูแล รักษา เฝูาระวังความปลอดภัยของ 
    อาคารเรียน  อาคารประกอบ  
๕. จัดท าปูายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย       
    ทุกชั้น เรียนและแผนผัง 
๖. จัดให้มีแผนซักซ้อมการปูองกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุ 
    ฉุกเฉิน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๗.แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและให้เพิ่มความ 
    กวดขันในวันหยุดต่างๆของสถานศึกษา  

 - จากบริเวณภายใน       
   สถานศึกษา 

๑. แต่งตั้งครูเวรประจ าวันคอยควบคุม ก ากับ ติดตามดูแลการรักษาความ  
    ปลอดภัยตลอดทั้งวันและให้เพิ่มความกวดขันในวันหยุดต่างๆของ 
    สถานศึกษา  
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และน าส่งสถานพยาบาล  
๓. ก าหนดการควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนปุาย 
    ในที่สูง/บ่อน้ า/ สระน้ า อย่างเข้มงวด  
๔. ดูแลตัดแต่งก่ิงไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบ ารุงดูแลรักษาความ 
    สะอาด โดยรอบสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  
๕. จัดให้มีปูายค าเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ  
๖. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีท่ีพบวัตถุ  
    สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย  
๗. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง  
๘. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา  
๙. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและท าลาย 

 - จากสภาพแวดล้อม       
  ภายนอกของ       
  สถานศึกษา 

๑. ส ารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน   
    เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
    มีส่วนร่วม ในการหาแนวทางปูองกันและแก้ไข  
๓. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  
๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับ 
    นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 
 
 
 
 

 

-๓- 



 

 

ล าดับ  สาเหตุเกิดจาก  มาตรการป้องกันภัย 
 - จากเครื่องมือ เครื่องใช้ 

เครื่องเล่น สนาม อุปกรณ์ 
ต่างๆ เช่น เครื่องท าน้ า
เย็น พัดลม โทรทัศน์ฯลฯ 

๑. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ 
    ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
๒. ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆที่ช ารุด  
๓. แนะน าสาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์ 
    เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม  
๔. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้  
๕. ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม  
    อุปกรณ์ ได้อย่างปลอดภัย 

 - จากการเดินทาง          
ไป - กลับ ระหว่าง      
บ้านและสถานศึกษา 

๑. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก าหนดมาตรการรับ-ส่ง 
    นักเรียน ตอนเช้าและเลิกเรียน 
๒. ก ากับดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน,จักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว 

๓. จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ  
๔. แนะน าการเดินแถวกลับบ้านและให้พ่ีดูแลน้อง  
๕. ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร  
๖. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก 
 

 - จากการพานักเรียนไป
ศึกษา นอกสถานศึกษา 
และการน านักเรียนร่วม
กิจกรรมส าคัญ 

๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพา 
    นักเรียน ไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด  
๒. เตรียมการและวางแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน  
๓. จัดท าประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง 
๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย  
๕. จัดให้มีปูายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ปูายบอกชื่อขบวนรถ  
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
๗. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน  
๘. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์  
    และตรวจประวัติคนขับเพ่ือความปลอดภัย  
๙. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย  
๑๐. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด  
๑๑. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง  
๑๒. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย 
๑๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

-๔- 



 

 

 

ล าดับ  สาเหตุเกิดจาก  มาตรการป้องกันภัย 
๒. อัคคีภัย/วาตภัย/ อุทกภัย/

ธรณีพิบัติภัย 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
๒. ให้ความรู้และจัดท าแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ  
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด  
๔. จัดท าปูายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน  
๕. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที  
๖. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย  
๗. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ าเสมอ , ดูแลสถานที่ให้สะอาด  
๘. ตัดแต่งก่ิงไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร  
๙. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ  
๑๐. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
๑๑. จัดปูายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

๓. การล่วงละเมิด ทาง
ร่างกายและ จิตใจ 

๑. แต่งตั้งกรรมการเฝูาระวังปูองปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึง 
    ประสงค ์และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ า  
๒. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
๓. จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
๔. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
๕. มาตรการปูองกันควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายในการสอดส่อง    
    เฝูาระวังร่วมกัน เพราะบางครั้งเหตุอาจเกิดจากบุคลากรของสถานศึกษาเอง 

๖. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับชั้น  
๗. น านักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดและ 
    ต่อเนื่อง  
๘. ประสานงานผู้ปกครองเพ่ือให้ความช่วยเหลือดูแล  
๙. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว  
    สถานีต ารวจ 

๔. การท าร้ายตัวเอง และ 
การฆ่าตัวตาย 

๑. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
    มอบหมายครู ประจ าชั้น สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล  
๒. จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการ   
    สื่อสาร และสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับพฤติกรรม 
    นักเรียน  
๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรและ 
    ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน  
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย  
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ให้ค าปรึกษาอย่างส าเสมอ  
๖. ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ       
    หน้าด้วยวธิีการต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

-๕- 



 

 

ล าดับ  สาเหตุเกิดจาก  มาตรการป้องกันภัย 
๕. สารเสพติด ๑. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพ่ือสร้างความตระหนัก ให้นักเรียนเห็น 

    คุณค่าแห่งตน 
๒. จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพ่ือการ 
    สื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม 
    นักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น ศิลปะ  
    ดนตรีกีฬา เป็นต้น 
๔. จัดกลุ่มเฝูาระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๕. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
๖. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
๗. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม         
    เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๘. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและ 
    สม่ าเสมอ 
๙. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๑๐. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจ า 

๖. การอุปโภคบริโภค ๑. จัดท าปูายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่อง     
    อุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย  
๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
     ภายใน โรงอาหารของโรงเรียน  
๓. จัดให้มีระบบก าจัดขยะ การบ าบัดน้ าเสีย และจัดสร้างบ่อดักไขมัน  
๔. ในกรณีเกิดเหตุจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้ด าเนินการปฐม 
    พยาบาล เบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล  
๕. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ  
๖. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 
 

๗. การทะเลาะวิวาท ๑. ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพ่ือการสื่อสาร 

    และสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
๓. จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือเข้าระงับเหตุกรณีท่ีมีเหตุทะเลาะวิวาท        
    โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
๔. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้ผู้ปกครอง     
    นักเรียนทั้งสองฝุายทราบและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้ 
     ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับ 
๕. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ อปพร. หรือ องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

-๗- 

-๖- 



 

 

ล าดับ  สาเหตุเกิดจาก  มาตรการป้องกันภัย 
๘. การถูกล่อลวง 

และลักพาตัว 
๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
    การตัดสินใจ การให้ค าปรึกษา รวมไปถึงทักษะการปูองกันตัวเองให้พ้น 
    จากการถูกล่อลวงและลักพา 
๒. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่ 
    รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
๓. ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือสอดส่องนักเรียน        
    อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
๔. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องช่วยสอดส่องดูแลเพ่ือปูองกัน     
    การถูกล่อลวงหรือลักพาตัว 
๕. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพาตัว และ 
    วิธีการปูองกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ 
๖. ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้ปกครอง เพ่ือด าเนินการติดตามค้นหา 
๗. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้ง
เบาะแส 
๘. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดยรายงาน       
    ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ 

๙. สื่อลามกอนาจาร ๑. ควบคุมดูแลการน าข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
    เรื่องเพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา 
๒. จัดท าหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม  
    จริยธรรมที่ด ีและเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
    ให้กับนักเรียนเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
๔. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา  
     ควบคุมดูแลตามแหล่งจ าหน่ายและเผยแพร่ 
๕. ด าเนินการตรวจค้น ยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนน าสื่อลามก 
    อนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครองเพ่ือหาแนว      
    ทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๖. มอบครูประจ าชั้น ติดตามและเฝูาระวัง ภายหลังด าเนินการแก้ไขแล้ว  
    เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๗- 



 

 

 

ล าดับ  สาเหตุเกิดจาก  มาตรการป้องกันภัย 
๙. สื่อลามกอนาจาร ๑. ควบคุมดูแลการน าข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 

    เรื่องเพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา 
๒. จัดท าหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม  
    จริยธรรมที่ด ีและเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
    ให้กับนักเรียนเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
๔. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา  
     ควบคุมดูแลตามแหล่งจ าหน่ายและเผยแพร่ 
๕. ด าเนินการตรวจค้น ยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนน าสื่อลามก 
    อนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครองเพ่ือหาแนว      
    ทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๖. มอบครูประจ าชั้น ติดตามและเฝูาระวัง ภายหลังด าเนินการแก้ไขแล้ว  
    เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดข้ึน 

๑๐. อบายมุข ๑. ก าหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท 
๒. จัดท าแผนผัง zoningเขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน 
๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และตระหนักโทษภัยและปัญหาอบายมุขท่ี 
    มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน 
๔. มอบหมายครูประจ าชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ใน 
    กลุ่มท่ีมีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
    ในเบื้องต้น 
๕. ส ารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดท าเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพ่ือ 
    ประสานกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
๖. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  
    ทั้งการเรียนค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การออกเท่ียวเตร่ หรือการท า 
    กิจกรรมนอกบ้านรวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสม 
๗. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนใน 
    การให้ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลปูองกันไม่ให้นักเรียน    
    ไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุข 
๘. จัดท าทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
๙. เชิญผู้ปกครองประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความ 
    ช่วยเหลือร่วมกัน 
๑๐.จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดย 
      การประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
      หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

-๘- 

-๘- 



 

 

ล าดับ  สาเหตุเกิดจาก  มาตรการป้องกันภัย 
๑๑. พฤติกรรมชู้สาว ๑. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน 

    การวางตัวคบเพ่ือนต่างเพศ และจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา 
๒. มอบหมายครูประจ าชั้น ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
๓. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ     
    อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๔. ก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวัน 
๕. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
    และโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส 
๖. เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบ        
    สืบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรง         
    ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับขั้นตอน 
๗. ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไข 
    ปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม 
๘. ติดตาม ก ากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 
 
 

๑๒. อินเทอร์เน็ตและเกม ๑. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่อ 
    อินเทอร์เน็ต 
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้ 
     คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
๓. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที ่         
    ที่เก่ียวข้องในการปูองกัน กวดขัน ดูแลตามแหล่งสถานบันเทิง ร้าน 
    อินเทอร์เน็ต ร้านเกมเป็นต้น 
๔. ครูฝุายปกครองและครูที่ปรึกษาก ากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียน 
    และประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและ 
    โรงเรียน 
๕. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบท 
    ของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
๖. ด าเนินการน ากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ใน   
    เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต 
๗. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่างๆ 
๘. ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือติดตาม 
    ตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมท่ีให้บริการนักเรียนช่วงเวลาเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๙- 



 

 

 

ล าดับ  สาเหตุเกิดจาก  มาตรการป้องกันภัย 
๑๓. ด้านสุขภาพอนามัย 

ของนักเรียน 
๑. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริม 
    สุขภาพนักเรียน การปูองกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม ปูองกันมลภาวะ 
    จากสารพิษการปูองกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆให้ระบาดมากขึ้น 
๒. จัดท ามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน 
๔. ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับโรงพยาบาล 
    เพ่ือดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด 
๕. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาดหรือได้รับผลกระทบจากสารพิษ 
๖. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดข้ึนในโรงเรียน 
    หรือนักเรียนได้รับผลกระทบจากสารพิษภายในโรงเรียน 
๗. จัดน้ าด่ืมน้ าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้ าและระบบการจ่ายน้ า 
    ให้ถูกสุขอนามัย 
๘. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย 
๙. มีอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้างมือของ 
    นักเรียนอย่างถูกวิธี 
๑๐. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจ าหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 
๑๑. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ 
 
 
 
 

๑๔. ด้านสัตว์มีพิษ ๑. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งก่ิงไม้ ก าจัดแหล่งที่อยู่อาศัย 
    ของสัตว์มีพิษเพ่ือให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน 
๒. ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจน 
    วิธีการปูองกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ 
๓. จัดท าปูายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงเช่นบริเวณรั้ว 
    สถานศึกษาต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเบื้องต้น 
๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าจัดแหล่ง 
    เพาะพันธุ์สัตว์เช่น ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
๕. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีท่ีได้รับพิษจาก 
    สัตว์มีพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๐- 



 

 

ล าดับ  สาเหตุเกิดจาก  มาตรการป้องกันภัย 
๑๕. ภัยบุคคล 

- ครูกับนักเรียน 
๑. โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติ 
    ของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
    ผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๑  
    ครั้ง เพ่ือท าความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษ 
    นักเรียนสามารถท าได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้สถานศึกษา       
    ท าหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียน 
    ให้ผู้ปกครองทราบพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 
๓. ให้สถานศึกษาเชิญนักจิตวิทยามาสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรม 
    ของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป 
    จากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และการอบรมเลี้ยงดู 
๔. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง      
    ความโกรธ หรือความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุของนักเรียน และความ 
    ร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษ  เพ่ือที่จะแก้นิสัยความ 
    ประพฤติท่ีไม่ดีของนักเรียน ในกรณีลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติ 
    ผิดกฎระเบียบ ต้องท าหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อม 
    ระบุเหตุและการลงโทษการกระทาความผิดโดยให้ถือปฏิบัติตาม 
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา     
    พ.ศ. ๒๕๔๘   
๕. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อม      
    รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
๖. กรณีเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ขึ้นในโรงเรียน ผู้บริหาร 
    สถานศึกษาต้องรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      
    หนองคาย เขต ๑ ได้รับทราบโดยเร็ว 
 
 

 - ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
กับบุคคลภายนอก 

๑. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมเพ่ือวางแนวทางการท างานร่วมกันกับ 
   ชุมชนโดยเครือข่ายภาคประชาชน ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บรหิารท้องถิ่น 
๒. ก าหนดมาตรการกรณีเกิดความขัดแย้งในเรื่องเก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
   ซึ่งเกิดจากบุคลากรในสังกัดสถานศึกษา การจัดการความขัดแย้งควร      
   ด าเนินการโดยร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาชน ผู้ปกครองท้องที่      
    ผู้บริหารท้องถิ่นโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสื่อกลางในการจัดการ 
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสัมพันธ์ขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๔. กรณีเกิดความขัดแย้งขึ้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    พบวา่ตนเองเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ใด ต้องแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้   
    รับทราบเพ่ือผู้บริหารสถานศึกษาจะได้ด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหา 
    ความขัดแย้งต่อไปและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

 

-๑๑- 



 

มาตรการป้องกันภัยของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 

---------------------------- 
การสร้างความปลอดภัยให้ข้าราชการเป็นสิ่งส าคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผล 

กระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยการปฏิบัติราชการจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ เพียงใดขึ้นอยู่     
กับความสุขและการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกส านักงาน ข้าราชการสามารถปรับตัวให้ทันกับ      
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักปูองกันตนเองในสภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการปูองกันภัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ เกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีข้าราชการต้องมีความ
ตระหนักในความส าคัญและเล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ ทุกๆ ฝุายต้องร่วมกันแสวงหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม 
ดังนั้นจึงเป็นภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ที่จะต้องมีมาตรการปูองกัน
ภัยของข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ และมาตรการปูองกันภัย      
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  

๑. อุบัติเหตุจากอาคารส านักงาน อาคารประกอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นจากโครงสร้างอาคาร มีแนวทาง การด าเนินการ คือ  

๑. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแก่ข้าราชการและ 
บุคลากรในสังกัด 

           ๒. แต่งตัง้บุคลากรดูแลและรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ 
  ๓. จัดท าปูายข้อความระมัดระวังความปลอดภัยในจุดอันตราย 
  ๔. จัดให้มีแผนการปูองกันและเคลื่อนย้ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
  ๕. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง          

ในส่วนต่างๆของอาคารอย่างสม่ าเสมอ  
๖. ในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของอาคารให้สั่งปิดและประกาศเป็นเขต 

อันตรายห้ามเข้าและรายงานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไข  
๗. ซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย  
๘. ในกรณีทีไ่ม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหรืออาคาร

ประกอบ ที่ช ารุดหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  
๑. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/น าส่งโรงพยาบาล  
๒. รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม  

 
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากใช้ครุภัณฑ์ มาตรการป้องกันและแก้ไข

อุบัติเหตุที่เกิดจากใช้ครุภัณฑ์ มีแนวทางการด าเนินการ คือ  
๑. ส ารวจ ตรวจสอบครุภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ  
๒. จัดวางครุภัณฑ์ในสถานที่ ที่เหมาะสมและปลอดภัย  
๓. จัดท าข้อเสนอแนะและข้อควรระมัดระวังในการใช้  
 
 

/๔. ให้ม…ี 
 
 



 
 
 

๔. ให้มีการจัดอบรมและจัดท าคู่มือในการใช้ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับงาน  
๕. ผู้รับผิดชอบต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่มีการปฏิบัติงาน  
๖. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย  
๗. ห้ามใช้ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเด็ดขาด  
๘. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ด าเนินการตามแผนฉุกเฉินส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  
๑. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/น าส่งโรงพยาบาล  
๒. รายงานผู้บังคับบัญชา  
๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ(กรณีเสียชีวิต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม  

 
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรการป้องกันและแก้ไข

อุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า มีแนวทางการด าเนินการ คือ  
๑. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบระบบไฟฟูาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้  
๒. ควรติดตั้งระบบปูองกันกระแสไฟฟูาลัดวงจร  
๓. มีการติดตั้งตรวจสอบอุปกรณ์และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาตามอายุการใช้งานตาม

มาตรฐานการไฟฟูา  
๔. ให้ความรู้แก่บุคลากรในการใช้อุปกรณ์ไฟฟูาอย่างถูกวิธี  
๕. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดงบประมาณในด้านการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟูา

และ อุปกรณ์ไฟฟูาโดยถือเป็นเรื่องส าคัญจ าเป็นทีต่้องปฏิบัติ  
๖. นิเทศก ากับติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
๗. เมื่อเกิดเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลน าส่งสถานพยาบาลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  
๑. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/น าส่งโรงพยาบาล 

  ๒. รายงานผู้บังคับบัญชา  
๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ(กรณีเสียชีวิต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม  

 
๔. มาตรการป้องกันภัยจากอัคคีภัย มาตรการป้องกันภัย มีแนวทางการด าเนินการ  

๑. ให้ความรู้และฝึกซ้อมบุคลากรในเรื่องการดับไฟ  การหนีไฟ  การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  
การซ้อมหนีไฟ  

๒.จัดท าแผนงาน/โครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเตรียมพร้อมรับสถานการณ์     
เกิดอัคคีภัยไว้ล่วงหน้า โดยประสานงานกับหน่วยดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทัง้ประสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบ เพื่อจะได้ท างานประสานกันได้ถูกต้องทุกฝุาย มีแหล่งข้อมูล 
ที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย  

 
     /๓. ให้ม.ี.. 
 

-๒- 



 
 
๓. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  
๔. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ  
๕. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่บุคลากรทุกคน  
๖. ในกรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดเก็บวัสดุเชื้อเพลิง และสารเคมีไวไฟ   

ไว้ตามจ านวนที่ต้องการใช้ควรจัดเก็บไว้ในที่ๆห่างไกลจากแหล่งพลังงานความร้อน  
๗. ขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร ห้องท างาน ห้องเก็บของให้เป็นสัดส่วน  
๘. ควรปิดไฟ ปิดพัดลม และถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง เมื่อออกนอกสถานที่ท างาน  
๙. ติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันไฟฟูาลัดวงจรและตรวจสอบซ่อมบ ารุงสิ่งที่น ามาใช้ในงานให้ได้ 

มาตรฐาน เช่น สายไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูา เป็นต้น  
๑๐. ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนีไฟ และประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรทุกคนทราบโดยทั่วถึง  
๑๑. จัดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิงอย่างเพียงพอ และบ ารุงรักษาให้พร้อม  

ที่จะท างานได้ทันที  
         

๕. มาตรการป้องกันภัยจากวาตภัย มาตรการป้องกันก่อนเกิดวาตภัย  
๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรให้พ้นจากอันตรายจัดให้มีการฝึกซ้อมการหลบ

วาตภัยเป็นประจ า 
๒. จัดท าแผนงานโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและ

สถานการณ์ ต่างๆ จากกรมอุตุวิทยาพร้อมทั้งวางแผนปูองกันล่วงหน้า  
๓. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  
๔. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่ครูและบุคลากรทุกคน  
๕. ให้มีการจัดสร้างเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

ติดต่อขอความช่วยเหลือให้ทันทีเมื่อเกิดวาตภัย  
 
๖. มาตรการป้องกันภัยจากอุทกภัย มาตรการป้องกันภัยจากอุทกภัย  

๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรให้พ้นจากอันตราย  
๒. วางแผนงาน/โครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และ 

สถานการณ์ต่างๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมทั้งวางแผนปูองกันล่วงหน้า  
๓. จัดให้มีการฝึกซ้อมการหลบอุทกภัยแก่บุคลากร  
๔. จัดเวรรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  
๕. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่บุคลากรทุกคน  
๖. ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ มีการจัดเก็บสัมภาระ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารส าคัญ  

พร้อมขนย้ายได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย  
๗. ให้มีการวางผังก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ พร้อมทั้งวางระบบการ 

ระบายน้ าและแนวทางปูองกันอุทกภัย  
การปฏิบัติเม่ือเกิดอุทกภัย 
๑. สั่งปิดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วอาจก่อให้เกิดอันตราย  
๒. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ  

 
/๓. ประสาน... 

 

-๓- 



 
 
๓. ประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อประสบอุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร  

สาธารณกุศลต่างๆ  
๔. รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัด  
๕. ประมาณความเสียหาย รายงานของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด การฟ้ืนฟู 

หลังการเกิดอุทกภัย ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขความเสียหายต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากอุทกภัยให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว  
 

๗. มาตรการป้องกันภัยจากการเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ของทางราชการ แนวทางการ
ด าเนินการ   

๑. ศึกษาและถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการการเดินทางไปราชการเคร่งครัด  
๒. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของทางราชการให้พร้อมใช้งาน  
๓. ตรวจสอบสภาพร่างกายของพนักงานขับรถยนต์  
๔. ศึกษาและก าหนดเส้นทางและสถานที่ในการเดินทางไปราชการ  
๕. ควรก าหนดการเดินทางในเวลากลางวันเป็นหลัก ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น  
๖. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกโดยเคร่งครัด 

-๔- 




