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มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
สาเหตุ
๑. ภัยบุคคล
๑.๑ การลงโทษนักเรียน
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- ครูกับนักเรียน

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑.โรงเรียนกำหนดระเบียบว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนร่วมกับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ปกครอง โดยไม่ขัดแย้งกับ
กฎกระทรวงหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.โรงเรียนจัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองประจำปี อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ในกำรทำควำมเข้ำใจและหำรือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องกำรลงโทษนักเรียน
สำมำรถทำได้แต่ต้องไม่เกินกว่ำเหตุ และให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งควำม
ประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบพร้อมกับหำแนวทำงแก้ไขพฤติกรรม
ของนักเรียน
๓.โรงเรียนมีกำรเชิญจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยำมำเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในพฤติกรรมของนักเรียนซึง่ พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน
ย่อมแตกต่ำงกันไปตำมสภำพแวดล้อม ที่อยู่อำศัยและกำรอบรมเลี้ยงดู
๔.ผู้บริหำรโรงเรียน กำกับติดตำมไม่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงหรือกลั่นแกล้งด้วยควำมโกรธ
หรือควำมพยำบำท โดยคำนึงถึงอำยุของนักเรียนและควำมร้ำยแรงของ
พฤติกำรณ์ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขควำมประพฤติที่ไม่ดีของ
นักเรียน
ในกรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลงโทษนักเรียน
ที่ประพฤติผิดกฎ ระเบียบ ต้องรำยงำนให้ผู้บริหำรโรงเรียนทรำบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรพร้อมระบุเหตุและวิธีกำรลงโทษ โดยให้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งโทษสำหรับ
นักเรียนที่กระทำควำมผิดมี ๕ สถำน คือ
๑) กำรว่ำกล่ำวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำควำมผิด
ไม่ร้ำยแรง
๒) กำรทำทัณฑ์บน : ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
- ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
- ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์หรือฝ่าฝืนระเบียบของ
โรงเรียน
- ได้รับโทษว่ำกล่ำวตักเตือนแล้วแต่ไม่เข็ดหลำบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง มาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
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- ครูกับผู้ปกครอง

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๓) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบที่โรงเรียน
กาหนดและให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
๔) การทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียน
กระทาความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕) การพักการเรียน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำอย่ำงใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
- แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเกินกว่าปกติอันมีผลกระทบต่อร่างกาย
หรือจิตใจของผู้อื่น
- แสดงพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
อย่างร้ายแรง
- แสดงพฤติกรรมรุนแรงที่อาจละเมิดสิทธิของผู้อื่น
- กระทาการที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
การพักการเรียนจะสั่งพักครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน ๗ วัน โดยให้เป็นอานาจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาโดยความเห็นชอบของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยดาเนินการให้นักเรียนกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
๑) การทาคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ทาความสะอาดโรงเรียน
เป็นต้น
๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเข้าค่ายอบรมหลักสูตร
คุณธรรม เป็นต้น
๓) พบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อการบาบัดฟื้นฟู ซึ่งการดาเนิน
การในส่วนนี้จาเป็นต้องทาร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง
๕. โรงเรียนจัดให้มีกำรประเมินสภำวะทำงอำรมณ์ของ ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำประจำปี อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมรำยงำนให้
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ
๑.โรงเรียนจัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองในแต่ละภำคเรียน อย่ำงน้อย
ภำคเรียน ละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ
รวมทั้งหำรือแนวทำงในกำรแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
๒.กรณีทขี่ ้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลงโทษนักเรียนที่
ประพฤติผิดกฎ ระเบียบ ผู้บริหำรโรงเรียน ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทรำบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรพร้อมระบุเหตุและวิธีกำรลงโทษ โดยให้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเคร่งครัด
๓.โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในพฤติกรรมของ
นักเรียน เพื่อร่วมกันระหว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกับ
ผู้ปกครอง ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

4
สาเหตุ
๑.๒ การล่วงละเมิดและคุกคาม
ทางเพศ
- ครูกับนักเรียน
- ครูกับครู
- ผู้บริหารโรงเรียน
กับครู

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑.ผู้บริหำรโรงเรียนส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
เกียรติเพื่อนร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำและนักเรียนในปกครอง
๒.ผู้บริหำรโรงเรียนส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลดควำมเสี่ยงจำกปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ เช่น แต่งกำยให้
เหมำะสมหรือหลีกเลี่ยงกำรอยู่ในที่ลับตำ หรือทำงำนสองต่อสองกับ
ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ที่ไม่สนิทสนมหรือเพศตรงข้ำม เพศที่สำมหรือมีผู้ที่
ไว้วำงใจอยู่ด้วยในกรณีที่ถูกเรียกเข้ำพบ หรือได้รับมอบหมำยงำนนอกเวลำ
ทำงำน
๓.ผู้บริหำรโรงเรียนส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และนักเรียน ช่วยกันสอดส่องและรำยงำนพฤติกรรมกำรล่วงละเมิดและ
กำรคุกคำมทำงเพศ รวมทั้งไม่เพิกเฉยหำกมีปัญหำดังกล่ำวเกิดขึ้นกับ
เพื่อนร่วมงำนหรือเพื่อนนักเรียน
๔.ผู้บริหำรโรงเรียนส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภำคภูมิใจในผลกำรทำงำนของตนเอง เห็นคุณค่ำกำร
ทำงำนของตนเองมำกกว่ำที่จะก้ำวหน้ำโดยวิธีอื่น
๕.ผู้บริหำรโรงเรียนและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ควรทำตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดี และมีหน้ำที่โดยตรงในกำรป้องกันปัญหำกำร
ล่วงละเมิดและคุกคำมทำงเพศ
๖.ผู้บริหำรโรงเรียนกำหนดพฤติกรรมที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และนักเรียนพึงระวังและไม่ควรปฏิบัติ เนื่องจำกเข้ำข่ำยเป็น
กำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศให้ครอบคลุมกรณีต่ำงๆ ดังนี้
๑) กำรกระทำทำงสำยตำ เช่น กำรจ้องมองร่ำงกำยที่ส่อไปในทำงเพศ
มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้ำอกหรือจ้องมองไปที่คอเสื้อจนทำให้ผู้ถูกมอง
รู้สึกอึดอัด อับอำย ไม่สบำยใจหรือผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณดังกล่ำวมีควำมรู้สึก
เช่นเดียวกัน
๒) กำรกระทำด้วยวำจำ เช่น กำรวิพำกษ์วิจำรณ์รูปร่ำง ทรวดทรง และ
กำรแต่งกำยที่ส่อไปในทำงเพศ กำรชักชวนให้กระทำกำรใดๆ ในที่ลับตำ
ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์และไม่ต้องกำร กำรพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
กำรเกี้ยวพำรำสี พูดจำแทะโลม วิจำรณ์ทรวดทรง กำรพูดลำมก
กำรโทรศัพท์ลำมก กำรจับกลุ่มวิจำรณ์พฤติกรรมทำงเพศของบุคคล
กำรสนทนำเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ กำรแสดงควำมเห็นต่อรสนิยมทำงเพศ
กำรพูดที่ส่อไปในทำงเพศ กำรถำมเกี่ยวกับประสบกำรณ์ ควำมชื่นชอบใน
เรื่องเพศ กำรสร้ำงเรื่องโกหกหรือกำรแพร่ข่ำวลือเกี่ยวกับชีวิตทำงเพศของ
ผู้อื่น เป็นต้น
๓) กำรกระทำทำงกำย เช่น กำรสัมผัสร่ำงกำยผู้อื่น กำรลูบคลำ
กำรถูไถร่ำงกำยผู้อนื่ อย่ำงมีนัยทำงเพศ กำรฉวยโอกำสกอดรัด จูบ กำรหยอก
ล้อโดยกำรแตะเนื้อต้องตัวและกำรสัมผัสทำงกำยอื่นใดที่ไม่น่ำพึงประสงค์
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
กำรดึงคนมำนั่งตัก กำรตำมตื้อโดยที่อีกฝ่ำยหนึ่งไม่เล่นด้วย กำรตั้งใจยืน
ใกล้ชิดเกินไป กำรต้อนเข้ำมุม ขวำงทำงเดิน กำรยักคิ้วหลิ่วตำ กำรผิวปำก
แบบเชิญชวน กำรส่งจูบ กำรเลียริมฝีปำก กำรทำท่ำน้ำลำยหก กำรแสดง
พฤติกรรมที่สื่อไปในทำงเพศโดยใช้มือหรือกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย เป็นต้น
๔) กำรกระทำอื่น ๆ เช่น กำรแสดงรูปภำพ วัตถุและข้อควำมที่
เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งกำรเปิดภำพโป๊ในที่ทำงำนหรือโรงเรียนและใน
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของตน
๕) กำรแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น กำรโชว์ปฏิทินโป๊ กำรเขียน
กำรวำดภำพทำงเพศในที่สำธำรณะ กำรใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ
หรือกำรร่วมเพศ กำรสื่อข้อควำม รูปภำพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศ
ทำงอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น
๖) กำรให้สัญญำที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น หำงำนให้นักเรียนทำช่วง
ปิดภำคเรียน ให้ผลกำรเรียน ทุนกำรศึกษำ กำรเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหน่ง
กำรต่อสัญญำกำรทำงำนหำกผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศยอมมี
เพศสัมพันธ์ กำรข่มขู่ให้เกิดผลในทำงลบต่อกำรศึกษำหรือกำรจ้ำงงำน
กำรข่มขู่ว่ำจะทำร้ำย กำรบังคับให้มีกำรสัมผัสทำงเพศหรือพยำยำมกระทำ
ชำเรำหรือข่มขืนกระทำชำเรำ
๗.เมื่อถูกล่วงละเมิดทำงเพศหรือคุกคำมทำงเพศให้ดำเนินกำรดังนี้
กรณีเป็นผู้ถูกกระทา
๑) ให้แสดงออกทันทีว่ำ ไม่พอใจในกำรกระทำของผู้กระทำและถอยห่ำง
จำกกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศนั้น
๒) ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทำหยุดกำรกระทำและร้องเรียกให้ผู้อื่นช่วย
๓) ถ้ำหำกทำได้ให้บันทึกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นด้วยกำรบันทึกเสียง
บันทึกภำพหรือถ่ำยภำพหรือถ่ำยคลิปวีดีโอ
๔) บันทึกเหตุกำรณ์เป็นลำยลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุกำรณ์เกิดขึ้น
โดยจดวัน เวลำ สถำนที่ และบรรยำยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อพยำนและ
หรือบุคคลที่สำมที่กล่ำวถึงหรืออยู่ในเหตุกำรณ์
๕) แจ้งปัญหำที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจได้ทรำบทันที
๖) หำรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงำนหรือเพื่อน และแจ้งปัญหำ
ที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชำด้วยตนเอง โดยอำจให้เพื่อนร่วมงำน เพื่อนนักเรียน
เป็นที่ปรึกษำหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้
๗) กรณีผู้ถูกกระทำอำยหรือกลัว อำจให้เพื่อนมำแจ้งแทน แต่ต้องได้รับ
ควำมยินยอมจำกผู้ถูกกระทำ
๘) ในกรณีที่สำมำรถแก้ไขปัญหำด้วยตนเองได้ ให้พูด หรือเขียนถึง
ผู้กระทำ เพื่อแจ้งให้ผู้กระทำทรำบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ และร้อง
ขอให้หยุดกำรกระทำผู้ถูกกระทำอำจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูดในนำม
ตนเองได้
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
๙) ในกรณีที่ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเองให้ดำเนินกำรดังนี้
- ร้องขอควำมช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชำของผู้กระทำหลังจำกเกิด
เหตุกำรณ์ขึ้น และให้ผู้บังคับบัญชำสืบหำข้อเท็จจริงภำยใน ๑๕ วัน
หำกไม่ดำเนินกำรใดๆ ให้ถือว่ำเป็นกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
- ร้องขอต่อผู้บังคับบัญชำของผู้กระทำ ประสำน งำนกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีกำรประชุมหำรือ เพื่อหำทำงยุติเรื่องหรือ
ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือเรื่องดังกล่ำว
กรณีเป็นผู้บริหารโรงเรียน
๑) สืบหำข้อเท็จจริงและแจ้งมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้
ผู้ร้องทุกข์ทรำบภำยใน ๓๐ วัน หำกดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จตำมกำหนด
ดังกล่ำว ให้ขยำยเวลำออกไปอีก ๓๐ วัน
๒) ให้คำแนะนำหรือสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่ำวหำอย่ำงเท่ำเทียม
กัน และไม่ให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีควำมผิดจนกว่ำข้อกล่ำวหำจะได้รับ
กำรพิสูจน์ว่ำกระทำผิดจริง โดยกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
๓) เป็นคนกลำงในกำรเจรจำแก้ปัญหำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรและลับ เช่น
เจรจำกับผู้กระทำเพื่อให้มั่นใจว่ำจะไม่มีพฤติกรรมกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำม
ทำงเพศเกิดขึ้นอีก จัดกำรเจรจำประนีประนอมข้อพิพำทระหว่ำงคู่ควำม
นำเสนอเรื่องแก่ผู้บังคับบัญชำในระดับสูงขึ้นไป กำรแยกคู่ควำมไม่ให้พบปะ
กัน เป็นต้น
๔) เมื่อตกลงกันได้แล้ว ให้ทั้งสองฝ่ำยลงนำมบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็น
ลำยลักษณ์อักษรซึ่งเป็นข้อตกลงในทำงแพ่ง
๕) หำกไม่สำมำรถตกลงกันได้และผู้ร้องหรือผู้เสียหำยประสงค์จะดำเนิน
คดีอำญำหรือคดีแพ่งก็ให้ดำเนินกำรตำมควำมประสงค์ หรือหำกมีกำรแจ้ง
ควำมร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอำญำต่อเจ้ำหน้ำที่ตำรวจไว้ก่อนหน้ำทันที
หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ และไม่สำมำรถตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินกำรในทำงคดี
ตำมควำมประสงค์
กรณีเป็นผู้ถูกกล่าวหา
ในระหว่ำงกำรร้องทุกข์ เมื่อสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ำมีมูลอันควร
กล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัย ให้ผู้มีอำนำจดำเนินกำรทำงวินัยตำมระเบียบ
รำชกำร โดยยังไม่ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีควำมผิด ให้ควำมเป็นธรรมและให้ผู้
ถูกกล่ำวหำได้รับกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลำกรอื่น และให้โอกำส
ผู้ถูกกล่ำวหำได้ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำอย่ำงเต็มที่ รวมทั้งให้สิทธิในกำรแสดง
เอกสำรหรือพยำนหลักฐำนเพื่อแก้ข้อกล่ำวหำ และเมื่อผลกำรสอบสวนรับฟัง
ได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำเป็นผู้กระทำผิด ให้ลงโทษทำงวินัยตำมควรแก่กรณีให้
เหมำะสมกับควำมผิด และรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร
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๑.๓ การล่วงละเมิดทางร่างกาย
และจิตใจ
- นักเรียนกับนักเรียน

๑.๔ นักเรียนเกี่ยวข้องกับ
สารเสพติด






มาตรการป้องกันและแก้ไข
กรณีเป็นผู้ร้องทุกข์หรือพยาน
๑) เมื่อมีกำรร้องทุกข์ ผู้ร้องหรือพยำนจะไม่ถูกดำเนินกำรใดๆที่กระทบ
ต่อหน้ำที่กำรงำนและกำรดำรงชีวิต หำกจำเป็นต้องดำเนินกำรใดๆ เช่น
กำรแยกสถำนที่ทำงำน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้องหรือพยำนและผู้ถูกกล่ำวหำ
พบปะกัน ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ร้องหรือพยำน
๒) คำร้องขอของผู้ร้องหรือพยำน เช่น กำรขอย้ำยสถำนที่ทำงำน
หรือวิธีกำรในกำรป้องกันหรือแก้ปัญหำ ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำก
ผู้บังคับบัญชำตำมควำมเหมำะสม
๓) ให้ผู้บังคับบัญชำให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องมิให้ถูกกลั่นแกล้ง
๔) เมื่อตกลงกันได้แล้ว ให้ทั้งสองฝ่ำยลงนำมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
เป็นลำยลักษณ์อักษรซึ่งเป็นข้อตกลงในทำงแพ่ง
๕) หำกไม่สำมำรถตกลงกันได้และผู้ร้องหรือผู้เสียหำย ประสงค์จะ
ดำเนินคดีอำญำหรือคดีแพ่งก็ให้ดำเนินกำรตำมควำมประสงค์หรือหำกมี
กำรแจ้งควำมร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอำญำต่อเจ้ำหน้ำที่ตำรวจไว้ก่อนหน้ำ
ทันทีหลัง จำกเกิดเหตุกำรณ์ และไม่สำมำรถตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินกำร
ในทำงคดีตำมควำมประสงค์
๑.แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฝ้ำระวังและป้องปรำมนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ และสถำนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงโดยเฉพำะห้องเรียนและห้องสุขำ
๒.ให้ควำมรู้ในกำรระวังและป้องกันตนเองจำกเพศตรงข้ำมแก่นักเรียน
บิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง
๓.จัดบริกำรให้คำปรึกษำแก่นักเรียน
๔.นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมำปฏิบัติอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีกำรรำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร
๕.ประสำนงำนบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง เพื่อให้ควำมช่วยเหลือดูแล
๖.ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
สถำนีตำรวจ เป็นต้น เพื่อกำหนดแนวทำงช่วยเหลือดูแล
๑.แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฝ้ำระวังและป้องปรำมนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ และสถำนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงโดยเฉพำะห้องสุขำ
๒.ให้ควำมรู้ในกำรระวังและป้องกันตนเองจำกสำรเสพติดแก่นักเรียน
บิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง
๓.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและให้นักเรียน
เห็นคุณค่ำแห่งตน
๔.จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตำมควำมสำมำรถที่ถูกต้อง เช่น
ศิลปะ ดนตรี และกีฬำ เป็นต้น
๕.จัดกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
๖.ให้ควำมรู้แก่นักเรียนในกำรระวังและป้องกันตนเองจำกสื่อด้ำนต่ำง ๆ
๗.จัดบริกำรให้คำปรึกษำแก่นักเรียน
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๘.คัดกรองและตรวจสุขภำพนักเรียนเป็นประจำ
๙.นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมำปฏิบัติอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีกำรรำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร
๑๐.จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำม
 เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
๑๑.จัดระบบเครือข่ำยระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนศึกษำ เพื่อกำร
สื่อสำร และสำนสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักเรียน

๑๒.จัดกลุ่มเฝ้ำระวังโดยอำศัยเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก สถำนศึกษำ
๑.๕ นักเรียนถูกล่อลวงและลักพา
๑.จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรตัดสินใจ
กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ และกำรระวังป้องกันตัวเองให้พ้นจำกกำรถูกล่อลวง
และลักพำ
๒.ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรล่อลวงและลักพำ และวิธีป้องกันให้
นักเรียนทรำบอย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอ
๓.จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ จัดเวรยำม เจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
๔.ประสำนงำนกับบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง เครือข่ำยผู้ปกครอง และ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำรสอดส่องพฤติกรรมนักเรียน เพื่อป้องกันกำรถูก
ล่อลวงและลักพำ
๕.ขอควำมร่วมมือบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรแจ้งเบำะแสผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกำรล่อลวงและลักพำ
๖.กรณีมีกำรล่อลวงและลักพำนักเรียน ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
ทรำบทันที และประสำนงำนกับบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครองนักเรียน
เพื่อรับทรำบเหตุ
๗.ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ เพื่อดำเนินกำรติดตำมค้นหำ
๑.๖. การแพร่ของสื่อลามก
อนาจาร

๑.ควบคุม ดูแล สกัดกั้นมิให้ข้อมูลข่ำวสำรและสื่อลำมกอนำจำร เข้ำมำ
เผยแพร่ในสถำนศึกษำ
๒.จัดทำหลักสูตรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนเรื่องเพศศึกษำ และศีลธรรม
ทีถ่ ูกต้องเหมำะสมให้กับนักเรียน
๓.จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงำม
ให้กับนักเรียน เพื่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม
๔.ตรวจค้น ยึดสิ่งของและลงโทษหำกพบนักเรียนนำสื่อลำมกอนำจำรเข้ำ
มำในสถำนศึกษำ และติดต่อประสำนงำนบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง เพื่อหำ
แนวทำงแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
๕.ประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรตรวจตรำ
ควบคุม ดูแล ตำมแหล่งจำหน่ำยและเผยแพร่สื่อลำมกอนำจำร

9
สาเหตุ
๑.๗. นักเรียนเกี่ยวข้อง
กับอบายมุข

๑.๘ ภัยจากอินเทอร์เน็ต
และเกม

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๖.มอบหมำยครูประจำชั้นให้ติดตำมและเฝ้ำระวัง ภำยหลังดำเนินกำร
แก้ไขแล้ว เพื่อป้องปรำมและป้องกันปัญหำมิให้เกิดขึ้นในโอกำสต่อไป
๑.กำหนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดอบำยมุขทุกประเภท
๒.จัดทำแผนผังเขตปลอดอบำยมุขร่วมกับชุมชน
๓.จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงโทษ ภัย และปัญหำที่เกิดจำก
อบำยมุขที่มีผลกระทบต่อกำรเรียนและควำมเป็นอยู่ของนักเรียน
๔.สำรวจแหล่งอบำยมุขหรือแหล่งมั่วสุมของนักเรียน เพื่อจัดทำแผนที่
และประสำนบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครองและเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ เพื่อวำงแผน
ป้องกันและแก้ปัญหำ
๕.จัดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรออกตรวจตรำตำมแหล่งอบำยมุขต่ำง ๆ
โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ หรือ
ระหว่ำงสถำนศึกษำด้วยกัน
๖.ขอควำมร่วมมือบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง ช่วยกวดขัน สอดส่อง ดูแล
นักเรียนอย่ำงใกล้ชิดทั้งเรื่องกำรเรียน กำรคบเพื่อน กำรใช้โทรศัพท์
กำรเที่ยวเตร่หรือกำรทำกิจกรรมนอกบ้ำน รวมทั้งกำรใช้สื่อเทคโนโลยีไป
ในทำงที่ไม่เหมำะสม
๗.จัดทำทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุม่ ที่มีปัญหำและกลุ่มเสี่ยง และ
มอบหมำยให้ครูประจำชั้นติดตำมสอดส่องดูแลพฤติกรรม เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเบื้องต้น
๘.เชิญบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครองประชุมร่วมกัน เพื่อหำแนวทำงแก้ปัญหำ
และให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงจริงจัง
๙.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนใน
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร และติดตำมสอดส่องดูแลป้องกัน ไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุม
ในแหล่งอบำยมุขต่ำง ๆ
๑.ให้ควำมรู้แก่นักเรียนในกำรเลือกบริโภคข้อมูลข่ำวสำรและภัยจำก
สื่ออินเทอร์เน็ต
๒.จัดบริกำรอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนในช่วงเวลำที่เหมำะสมตำมบริบท
ของโรงเรียน และมอบหมำยให้ครูผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิด
๓.จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสนใจหรือสร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้
คอมพิวเตอร์และสื่ออินเทอร์เน็ตอย่ำงสร้ำงสรรค์
๔.จัดอำสำสมัครนักเรียนเพื่อตรวจสอบกำรใช้คอมพิวเตอร์และสื่อ
อินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่ำงๆ ของนักเรียน
๕.อบรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้มีควำมรู้และทักษะในเรื่อง
กำรเลือกบริโภคข้อมูลข่ำวสำรและภัยจำกกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
๖.มอบหมำยให้ครูประจำชั้น กำกับ ติดตำมกำรมำเรียนของนักเรียนและ
ประสำนกับบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครองในกำรเดินทำงไป/กลับ ระหว่ำงบ้ำน
กับโรงเรียน
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๑.๙ ภัยจากโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๗.ประสานความร่วมมือกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน กวดขัน ดูแล มิให้นักเรียน
มั่วสุมตำมสถำนบันเทิง ร้ำนอินเทอร์เน็ต และร้ำนเกม เป็นต้น
๘.ประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อติดตำม
ตรวจสอบร้ำนอินเทอร์เน็ต และร้ำนเกมที่ให้บริกำรนักเรียนช่วงเวลำเรียน
๑.โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศ
สัมพันธ์ในโรงเรียน ดังนี้
๑.๑ จัดเป็นโครงกำรเดี่ยวๆ โดยจัดกิจกรรมใช้เวลำ ๑ - ๒ วัน เช่น
กำรอบรมให้ควำมรู้ ฐำน Walk Rally นิทรรศกำร เสียงตำมสำย กำรศึกษำดูงำน กำรแข่งขันกีฬำ การประกวดหนังสั้น กำรโต้วำที กำรแสดงละครหุ่น
หรือละครสั้น กำรทำหนังสือเล่มเล็ก กำรตอบปัญหำ หรือรณรงค์ในวันสำคัญ
และเทศกำลต่ำงๆ เช่น วันเอดส์โลก วันแห่งควำมรัก เป็นต้น
๑.๒ จัดกิจกรรมแบบบูรณำกำรโครงกำรร่วมกับโครงกำรอื่น เช่น
บูรณำกำรร่วมกับโครงกันป้องกันภัยจำกยำเสพติด หรือโครงกำร To Be
Number One เป็นต้น โดยบูรณำกำรคณะทำงำน งบประมำณ และ
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำด้วยกัน ซึง่ เป็นโครงกำรที่สถำนศึกษำทำอยู่แล้วเป็นประจำ
เช่น สัปดำห์รณรงค์วันเอดส์โลก วันแห่งควำมรัก
วันสุนทรภู่ วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก เป็นต้น โดยกำรนำ
ควำมรู้และกิจกรรมเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์เข้ำมำ
บูรณำกำรร่วมด้วย
๒.โรงเรียนมีกำรแสวงหำงบประมำณเพิ่มเติมจำกสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือภำคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อวำง
แผนกำรดำเนินงำนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น และมีกำรดำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปีกำรศึกษำ
๓.โรงเรียนกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรับสมัคร กำรคัดเลือก
และกำรรับเข้ำเรียนต่อทีไ่ ม่เป็นกำรกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี
หรือสงสัยว่ำมีเชื้อเอชไอวี โดยห้ำมเรียกร้องหรือบังคับให้มีกำรตรวจเลือดหำ
กำรติดเชื้อเอชไอวีหรือกำรมีเชื้อเอชไอวี เพื่อเป็นเงื่อนไขในกำรรับเข้ำเรียน
และจัดกำรเรียนกำรสอนที่แตกต่ำงกัน
๔.โรงเรียนกำหนดระบบกำรรักษำควำมลับข้อมูลส่วนตัว โดยห้ำม
มิให้มีกำรเปิดเผยกำรมีเชื้อเอชไอวีของเด็กนักเรียนแก่บุคคลอื่น
๕.โรงเรียนพิจำรณำจัดกำรเรียนรู้หรือกิจกรรมให้กับครู อำจำรย์ ผู้ดูแล
เด็กและบุคลำกรในโรงเรียน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องเอดส์ที่ถูกต้อง
รวมทั้งกำรมีเจตคติเชิงบวกต่อเอชไอวีและเอดส์ ทั้งนี้ ควรเป็นกิจกรรมใน
โรงเรียนที่จัดอย่ำงสม่ำเสมอ และจัดกำรเรียนรู้หรือกิจกรรมเฉพำะหรือ
สอดแทรกเพิ่มเติมให้เด็กนักเรียน และผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียน เพื่อให้มี
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
เจตคติเชิงบวกและสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้เป็น
ปกติ
๖.โรงเรียนจัดให้มีกลไกกำรคุ้มครองสิทธิเด็กนักเรียนที่มเี ชื้อเอชไอวีหรือ
สงสัยว่ำมีเชื้อเอชไอวี หรือเป็นบุตรของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี โดยกำรมีส่วนร่วม
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม และให้มีระบบกำรรำยงำนเมื่อ
เกิดกรณีมีกำรรังเกียจหรือเลือกปฏิบัติต่อเด็กนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจำก
เอดส์ในโรงเรียนหรือในชุมชน เพื่อให้สำมำรถติดตำมสถำนกำรณ์และดำเนิน
กำรแก้ปัญหำ
๗.โรงเรียนจัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรให้นักเรียนที่ติด
เชื้อเอชไอวีอยู่อย่ำงมีควำมสุขเป็นปกติ และมีคุณค่ำมีศักดิ์ศรีเหมือนเด็กทั่วๆ
ไป โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นเครื่องมือในกำรช่วยเหลือดูแล
โดยไม่จำเป็นต้องไปรู้ผลเลือดของนักเรียน

๒. อุบัติภัย
๒.๑ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ
๑.ผู้บริหำรโรงเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษำอำคำรสถำนที่
เสื่อมสภาพของอาคารเรียน
๒.ผู้บริหำรโรงเรียนชี้แจงทำควำมเข้ำใจเรื่องกำรเฝ้ำระวังและดูแลรักษำ
อาคารประกอบและส่วนประกอบ ควำมปลอดภัยอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
ของอาคารดังกล่าว
๓.ผู้รับผิดชอบตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ สำยไฟและโครงสร้ำงอำคำรเรียน
และอำคำรประกอบตำมควำมต้องกำรจำเป็นหรืออย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครัง้
๔.โรงเรียนจัดทำแผนผังและป้ำยข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในจุดที่
เสี่ยงอันตรำยทุกอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
๕.ผู้บริหำรโรงเรียนแต่งตั้งเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
๖.ผู้บริหำรโรงเรียนปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และ
ข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัย
๗.โรงเรียนจัดให้มีแผนซักซ้อมกำรป้องกันและกำรเคลื่อนย้ำยกรณีเกิด
อุบัติเหตุฉุกเฉินอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
๘.โรงเรียนจัดให้มีกำรทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนและข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๙.โรงเรียนเตรียมบุคลำกรและอุปกรณ์เครื่องมือกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้น
๑๐.โรงเรียนจัดระบบรำยงำนเหตุไปยังสถำนพยำบำลใกล้เคียง
๑๑.กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนให้ครูปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนา
ผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง
๑๒.รำยงำนเหตุต่อผู้บริหำรโรงเรียนและแจ้งบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง
ทรำบ
๑๓.รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นและติดตำมช่วยเหลือในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
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๒.๒ อุบัติเหตุทั่วไป
ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน

๒.๓ อุบัติเหตุจากเครื่องเล่น
สนาม เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องทา
น้าเย็น พัดลม และโทรทัศน์
เป็นต้น

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑.ผู้บริหำรโรงเรียนแต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตำม
ดูแล กำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในโรงเรียน
๒.โรงเรียนให้ควำมรู้และแนวปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุหรือ
สิ่งแปลกปลอมทีอ่ ำจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรำย
๓.ผู้บริหำรโรงเรียนควบคุม ดูแลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทมี่ ีลักษณะที่
นักเรียนจะต้องปีนป่ำยในที่สูง บ่อน้ำหรือสระน้ำ อย่ำงเข้มงวด
๔.ผู้บริหำรโรงเรียนสำรวจจุดเสี่ยงภำยในและรอบบริเวณโรงเรียน ติดตัง้
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงหรือติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อระวังและป้องกันอันตรำยที่อำจ
เกิดขึ้นได้
๕.โรงเรียนจัดให้มีป้ำยคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุ
๖.ผู้บริหำรโรงเรียนมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบ ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ใน
สภำพที่ปลอดภัย ดูแลรักษำควำมสะอำดโดยรอบโรงเรียนอย่ำงสม่ำเสมอ
และจัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในกำรจัดเก็บและทำลำย
๗.ผู้บริหำรโรงเรียนจัดให้มีกำรทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๘.ผู้บริหำรโรงเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฐมพยำบำลเบื้องต้น
เตรียมบุคลำกร อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรปฐมพยำบำล และนำส่ง
สถำนพยำบำล
๙.โรงเรียนจัดระบบรำยงำนเหตุไปยังสถำนพยำบำลใกล้เคียง
๑๐.กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนให้ครูปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนา
ผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง
๑๑.รำยงำนเหตุต่อผู้บริหำรโรงเรียนและแจ้งบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง
ทรำบ
๑๒.รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นและติดตำมช่วยเหลือในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
๑.ผู้บริหำรโรงเรียนจัดให้มีกำรตรวจสอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น
สนำมและอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ
๒.จัดให้มีกำรสำธิต แนะนำ และควบคุม กำกับกำรใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำมอย่ำงถูกวิธี
๓.จัดทำป้ำยเตือนหรือห้ำมใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนำมและ
อุปกรณ์ที่ชำรุด
๔.รณรงค์เรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัยจำกกำรใช้เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องเล่นสนำมและอุปกรณ์ และจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
ทุกครั้งหลังกำรใช้
๕.จัดให้มีกำรทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน และข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
๖.ผู้บริหำรโรงเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฐมพยำบำลเบื้องต้น
เตรียมบุคลำกร อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรปฐมพยำบำล และนำส่ง
สถำนพยำบำล
๗.โรงเรียนจัดระบบรำยงำนเหตุไปยังสถำนพยำบำลใกล้เคียง
๘.กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนให้ครูปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนา
ผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง
๙.รำยงำนเหตุต่อผู้บริหำรโรงเรียนและแจ้งบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง
ทรำบ
๑๐.รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นและติดตำมช่วยเหลือในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
๒.๔ อุบัติเหตุจากการเดินทาง
๑.ผู้บริหำรโรงเรียนร่วมมือกับบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง และชุมชน
ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และ
กำหนดมำตรกำร รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้ำและหลังเลิกเรียน
โรงเรียน หรืออุบัติเหตุจาก
๒.ผู้บริหำรโรงเรียนจัดครูเวรประจำวันคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตู
ยานพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน
ทำงเข้ำ-ออก ตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ-ส่ง และตรวจสอบ
ควำมเรียบร้อยบริเวณจุดรับ-ส่งนักเรียน
๓.กำกับ ดูแลให้นักเรียนที่ใช้จักรยำนและจักรยำนยนต์ ปฏิบัติตำม
กฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด โดยชิดทำงซ้ำยและเป็นแถว นักเรียนที่ใช้
รถจักรยำนยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย ไม่ขับรถเร็วและไม่ขับรถในลักษณะ
หวำดเสียว
๔.กำรเดินเท้ำกลับบ้ำน ให้ใช้วิธีเดินแถวกลับบ้ำนและให้พี่ดูแลน้อง
โดยผู้บริหำรโรงเรียนร่วมมือกับบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง และชุมชน
กำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสัตว์ คนร้ำย
หรือยำนยนต์ที่ใช้ทำงร่วมกัน จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยในกำรเดินเท้ำ
ของนักเรียน และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรระวังและ
ป้องกันอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน
๕.โรงเรียนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับกำรฝึก
ปฏิบัติตำมกฎจรำจร เพื่อระวังและป้องกันอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำร
ใช้ยำนพำหนะ
๖.ผู้บริหำรโรงเรียนประสำนงำนกับหน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำย
เพื่อกำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้รับ-ส่งนักเรียน ตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรควบคุมดูแลกำรใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖
ประกำศกระทรวงคมนำคม ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๒๖) และระเบียบกรมกำร
ขนส่งทำงบกว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ใช้รถในกำรรับจ้ำง
รับส่งนักเรียน พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนี้
๑) ต้องจัดให้มีเครื่องหมำยเป็นแผ่นป้ำยพื้นสีส้มสะท้อนแสง
ขนำดกว้ำงอย่ำงน้อย ๓๕ เซนติเมตร และยำวอย่ำงน้อย ๘๕ เซนติเมตร
มีข้อควำมว่ำ "รถโรงเรียน" เป็นตัวอักษรสีดำควำมสูงไม่น้อยกว่ำ ๑๕
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
เซนติเมตร ติดอยู่ที่ด้ำนหน้ำและด้ำนท้ำยของตัวรถ ให้สำมำรถมองเห็นได้
ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำ ๕๐ เมตร
๒) ไฟสัญญำณสีเหลืองอำพันปิดเปิดเป็นระยะ ติดไว้ที่ด้ำนหน้ำและ
ด้ำนท้ำยของตัวรถ เพื่อให้ผู้ขับรถที่สวนมำหรือตำมหลังมำเห็นได้โดยชัดเจน
ในระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร
๓) เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ
หรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ได้แก่ เครื่องดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เหล็กชะแลง
เครื่องมือปฐมพยำบำล
๔) แผ่นป้ำยแสดงข้อควำมเตือนเรื่องควำมปลอดภัยในกำรโดยสำร
ตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศกำหนด ติดไว้ภำยในตัวรถ ณ ตำแหน่งที่
สำมำรถมองเห็นได้ง่ำย
๕) จัดให้มีกำรประกันภัยรถยนต์โดยให้มีควำมคุ้มครองผู้โดยสำร
และแจ้งผลกำรตรวจสภำพรถประจำปีให้โรงเรียนทรำบ และเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินให้รำยงำนให้ทรำบทันที
๖) ตรวจสอบยำนพำหนะให้มีควำมเหมำะสมปลอดภัยต่อสภำพ
กำรใช้งำน ผู้ขับรถและผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ผู้ขับรถต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๒๕ ปี ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ขับรถ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี และต้องเป็น
ผู้ไม่มีประวัติเสียหำยอันเกิดจำกกำรขับรถมำก่อน
- ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปี ประจำอยู่ในรถ
ตลอดเวลำที่ใช้รับส่งนักเรียน เพื่อควบคุมดูแลและช่วยเหลือนักเรียนและ
ตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่รับส่งแต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำม
รำยชื่อนักเรียน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรำยชื่อนักเรียนที่ใช้บริกำรตำมแบบที่
กำหนด โดยต้องประจำอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลำ เพื่อควบคุมดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดควำมปลอดภัยตลอดกำรเดินทำง รวมทั้งดูแลให้รถ
โรงเรียนรับนักเรียนจำกที่อยู่อำศัยหรือสถำนที่นัดหมำยไปส่งมอบให้แก่
โรงเรียน หรือส่งนักเรียนถึงที่อยู่อำศัยหรือส่งมอบแก่บิดำ มำรดำหรือ
ผู้ปกครองโดยตรง
๗) จัดอบรมพนักงำนขับรถให้มีควำมรู้และปฏิบัติตำมกฎจรำจร
โดยขอควำมร่วมมือจำกสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
สำนักงำนขนส่งจังหวัดและตำรวจจรำจร ตลอดจนจัดทำทะเบียนรถ
ทุกประเภทที่รับ-ส่งนักเรียน โดยมีบัญชีชื่อเจ้ำของรถ ชื่อนักเรียนที่ใช้บริกำร
ประจำและเส้นทำงวิ่ง รวมถึงขอควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจในกำร
กวดขัน ดูแลกำรขับรถรับ-ส่งนักเรียนอย่ำงสม่ำเสมอ
๗. โรงเรียนจัดให้มีกำรประกันอุบัติเหตุกับนักเรียนโดยควำมสมัครใจ
๘. หำกมีอุบัติเหตุจำกพำหนะเดินทำงไป-กลับ ให้ดำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรช่วยเหลือในกรณีอุบัติเหตุจำกกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ
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๒.๕ อุบตั ิเหตุจากการพา
นักเรียนไปนอกสถานศึกษา

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๙.รำยงำนเหตุต่อผู้บริหำรโรงเรียนและแจ้งบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง
ทรำบ
๑๐.รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นและติดตำมช่วยเหลือในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
๑.ผู้บริหำรโรงเรียนเตรียมกำรและวำงแผนกำรดำเนินกำรโดย
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรพำนักเรียนและนักศึกษำ
ไปนอกสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๘ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรกำร
ในกำรพำนักเรียนและนักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำและเดินทำงไกลเข้ำค่ำย
พักแรมของลูกเสือเนตรนำรีและยุวกำชำด และคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติ
มำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒
เรื่องกำรพำนักเรียนไปศึกษำนอกสถำนที่ หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๔๖ ลงวันที่ ๔ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ และด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๓๑๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
๒.โรงเรียนจัดทำประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทำง
๓.ผู้บริหำรโรงเรียนตรวจควำมเหมำะสมของสถำนที่ที่จะไปเพื่อ
ควำมปลอดภัย
๔.โรงเรียนให้ควำมรู้นักเรียนในกำรร่วมกิจกรรมอย่ำงปลอดภัย
ทุกครั้ง
๕.ผู้บริหำรโรงเรียนจัดให้มีกำรทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๖.ผู้บริหำรโรงเรียนแต่งตั้งครูคอยควบคุม ดูแลนักเรียนให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย และดูแลกำรซื้ออำหำรรับประทำน
๗.โรงเรียนจัดให้มีป้ำยชื่อแสดงรำยละเอียดนักเรียนและป้ำยบอกชื่อ
ขบวนรถ
๘.โรงเรียนจัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
๙.ครูผู้ควบคุม ชี้แจงและทำควำมเข้ำใจให้นักเรียนหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำย
๑๐.ครูผู้ควบคุม ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย
ท้องถนน
๑๑.หำกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ให้ดำเนินกำรดังนี้
๑) แจ้งศูนย์ฉุกเฉิน โทร ๑๖๖๙ และเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
๒) แจ้งผู้บริหำรโรงเรียน บิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง หรือผู้อนุญำต
ให้นักเรียนไปนอกสถำนศึกษำทรำบ
๓) แจ้งผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๑ ทรำบเป็นกำรเบื้องต้นทันที
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๓.สาธารณภัย
๓.๑ อัคคีภัย

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๔) แจ้งทะเบียนรถ ประเภทรถที่ประสบเหตุ เพื่อสถำนพยำบำล
จะได้ดำเนินกำรในเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลจำก พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ
๕) จัดผู้ดูแลประสำนงำนติดตำมอำกำรของผู้ได้รับบำดเจ็บและ
ติดตำมเรื่องกำรประกันภัย
๖) แจ้งควำมลงบันทึกประจำวันต่อเจ้ำพนักงำนไว้เป็นหลักฐำนใน
กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
๗) กรณีนกั เรียนทำประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ให้ดำเนิน
กำรเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำย หำกมีปัญหำให้ติดต่อประสำนงำน
กับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
๘) กรณีมีผู้เสียชีวิต ให้ติดต่อขอรับใบรับรองกำรเสียชีวิตจำก
สถำนพยำบำลในพื้นที่
๑.ผู้บริหำรโรงเรียนแต่งตั้งเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน
เพื่อควบคุม กำกับ ติดตำมดูแลกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในโรงเรียน
๒.ผู้บริหำรโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
โรงเรียน เพื่อมอบหมำยกำรเตรียมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้
๑) สำรวจพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยภำยในโรงเรียน
เช่น ห้องเก็บของที่มีกระดำษจำนวนมำก โรงอำหำรที่ใช้ก๊ำซหุงต้มประกอบ
อำหำร ห้องทดลองวิทยำศำสตร์ที่มีก๊ำซหรือวัตถุไวไฟ เตำเผำขยะหรือจุดที่
มักมีกำรเผำใบไม้หรือกิ่งไม้แห้งในโรงเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ห้องควบคุมระบบไฟฟ้ำ เป็นต้น
๒) สำรวจพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยภำยนอกโรงเรียน
เช่น ชุมชนหนำแน่นใกล้เคียงโรงเรียน เป็นต้น
๓) สำรวจแหล่งน้ำที่ใช้ในกำรดับเพลิง
๔) จัดทำแผนผังแสดงพื้นที่ของโรงเรียนและแหล่งน้ำใกล้เคียง
ซึ่งจะช่วยให้ง่ำยต่อกำรนำข้อมูลไปใช้ในกำรทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
และปรับปรุงพื้นที่เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อไป
๕) รวบรวมและจัดทำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรป้องกันอัคคีภัย เช่น
แผนผังเส้นทำงอพยพหนีไฟ แบบแปลนอำคำร และตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิง หมำยเลขโทรศัพท์บุคลำกรในโรงเรียน และหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้
กำรช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอัคคีภัย
๖) ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้ำหรือวิธีกำรเก็บวัตถุสิ่งของ
เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยภำยในโรงเรียน เช่น จัดเก็บเชื้อเพลิง
และสำรเคมีไวไฟให้เป็นระเบียบและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย กองกระดำษที่
ไม่ใช้ ขยะอันตรำยที่ติดไฟได้หรือกองใบไม้แห้ง ให้รีบกำจัดออกจำกบริเวณ
โรงเรียน เตำเผำขยะต้องตั้งอยู่ในจุดที่เหมำะสม และคอยเฝ้ำระวังในขณะ
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ใช้งำน สำยไฟฟ้ำต้องอยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนไม่มรี อยฉีกขำด ถ้ำสำยเก่ำ
ต้องเปลี่ยนใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชิ้นต้องอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ตำมปกติ
เป็นต้น
๗) อบรมบุคลำกรในโรงเรียนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ ควำมเข้ำใจ
และทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมบุคลำกร
ให้พร้อมเผชิญสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกเหตุอัคคีภัย
๘) จัดให้มีกำรซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟแก่บุคลำกรทุกคนใน
โรงเรียนอย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อยปละ ๒ ครั้ง รวมถึงกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ได้รับบำดเจ็บ และกำรเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บนำส่ง
สถำนพยำบำลที่อยู่ใกล้เคียง กำรประสำนงำนหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำร
ช่วยเหลือ กำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบตำมลำดับชั้น และประชำสัมพันธ์
สรุปเหตุกำรณ์ให้บิดำ มำรดำหรือผู้ปกครองของนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง
ทรำบเป็นระยะๆ
๓.กรณีเกิดอัคคีภัยในเวลำรำชกำร ให้คณะกรรมกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงเรียนร่วมกับบุคลำกรในโรงเรียน ระงับเหตุอัคคีภัยใน
เบื้องต้น และดำเนินกำรตำมแผนอพยพที่ซักซ้อม รวมถึงปฐมพยำบำล
เบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ได้รับบำดเจ็บ และเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บนำส่ง
สถำนพยำบำลที่อยู่ใกล้เคียง ประสำนงำนหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำร
ช่วยเหลือ และรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบตำมลำดับชั้น เพื่อประชำสัมพันธ์
สรุปเหตุกำรณ์ให้บิดำ มำรดำหรือผู้ปกครองของนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง
ทรำบเป็นระยะๆ
๔.กรณีเกิดอัคคีภัยนอกเวลำรำชกำรหรือชวงวันหยุดที่ไมมีกำรเรียน
กำรสอน ให้ดำเนินกำรดังนี้
๑) ผูพบเห็นเหตุกำรณคนแรก รีบทำกำรดับเพลิงดวยถังดับเพลิง
มือถือในเบื้องต้น แจ้งเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียนและรำยงำน
ผูบริหำรโรงเรียนทรำบ พรอมทั้งติดตอหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรช่วยเหลือ
เพื่อทำกำรระงับเหตุ
๒) กรณีมีผู้ได้รับบำดเจ็บ ให้ปฐมพยำบำลเบื้องต้นและเคลื่อนย้ำย
ผู้บำดเจ็บนำส่งสถำนพยำบำลที่อยู่ใกล้เคียง และรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ
ตำมลำดับชั้น เพื่อประชำสัมพันธ์สรุปเหตุกำรณ์ให้บิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง
ของนักเรียนและชุมชนใกล้เคียงทรำบเป็นระยะๆ
๕.หลังเกิดเหตุให้ทำกำรประเมินควำมเสียหำยในทุกด้ำน เพื่อจัดทำ
บัญชีรำยชื่อและบัญชีทรัพย์สินที่เสียหำยไว้เป็นหลักฐำนในกำรดำเนินกำร
ฟื้นฟูเยียวยำต่อไป ขณะเดียวกันก็ประเมินควำมต้องกำรว่ำโรงเรียนมีควำม
จำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือใดบ้ำง ในช่วงระหว่ำงรอกำรบูรณะฟื้นฟู เช่น
กำรจัดหำสถำนที่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนชั่วครำว อุปกรณ์และสื่อกำร
เรียนกำรสอน เป็นต้น นอกจำกนั้นกำรบรรเทำทุกข์ภัย ในระยะยำวทั้งด้ำน
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ร่ำงกำยและจิตใจ โรงเรียนต้องประสำนขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำน
ภำยนอก เช่น สำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กรกำรกุศล
ตลอดจนหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ให้เข้ำมำช่วยเหลือ มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคและให้กำรสงเครำะห์ด้ำนอื่นๆ รวมถึงกำรดูแลนักเรียนจนกว่ำ
สภำพร่ำงกำยและจิตใจจะเป็นปกติพร้อมกลับมำเรียนได้ กรณีของบุคลำกรก็
เช่นเดียวกัน ต้องดูแลจนกว่ำจะกลับมำทำงำนได้ตำมปกติ
๑.ผู้บริหำรโรงเรียนแต่งตั้งเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน
เพื่อควบคุม กำกับ ติดตำมดูแลกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในโรงเรียน
๒.ผู้บริหำรโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำเหตุที่เกิด
จำกอุทกภัย เพื่อมอบหมำยกำรเตรียมกำรป้องกันและบรรเทำเหตุที่เกิดจำก
อุทกภัย ดังนี้
๑) จัดให้มีกำรซักซ้อมแผนอพยพ กำหนดสถำนที่และเส้นทำง
สำหรับกำรอพยพแก่บุคลำกรทุกคนในโรงเรียนอย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อยปละ
๑ ครั้ง รวมถึงกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นในกรณีมีผู้ได้รับบำดเจ็บ และกำร
เคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บนำส่งสถำนพยำบำลที่อยู่ใกล้เคียง กำรประสำนงำน
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรช่วยเหลือ กำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ
ตำมลำดับชั้น และประชำสัมพันธ์สรุปเหตุกำรณ์ให้บิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง
ของนักเรียนและชุมชนใกล้เคียงทรำบเป็นระยะๆ
๒) อบรมบุคลำกรในโรงเรียนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ ควำมเข้ำใจ
และทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำเหตุที่เกิดจำกอุทกภัย
เพื่อเตรียมบุคลำกรให้พร้อมเผชิญสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจำกเหตุอุทกภัย เช่น
ให้คำแนะนำกำรปฏิบัติตนที่ถูกต้องเวลำเกิดอุทกภัยแก่นักเรียน แจ้งสถำนที่
ที่นัดพบเมื่อเกิดกำรพลัดหลง เป็นต้น
๓) รวบรวมและจัดทำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำ
เหตุที่เกิดจำกอุทกภัย เช่น แผนผังเส้นทำงอพยพ แบบแปลนอำคำร
หมำยเลขโทรศัพท์บุคลำกรในโรงเรียน หมำยเลขโทรศัพท์หน่วยงำนที่มี
หน้ำที่ให้กำรช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินที่เกิดจำกอุทกภัย เป็นต้น
๔) เตรียมอุปกรณ์สื่อสำร สำรองแบตเตอรี่โทรศัพท์ ไฟฉำยพร้อมถ่ำน
๕) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกันน้ำเข้ำโรงเรียน เช่น กระสอบ
ทรำย แผ่นพลำสติก ไม้แผ่น ตะปู กำวซิลิโคน เป็นต้น
๖) ย้ำยสิ่งของขึ้นที่สูง ของใช้ขนำดใหญ่หำอิฐหรือไม้หนุนให้สูงขึ้น
จำกพื้นเพื่อให้พ้นน้ำ
๗) นำยำนพำหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง
๘) ในกรณีที่ต้องอพยพออกจำกพื้นที่ ให้เตรียมถุงยังชีพบรรจุของใช้
ที่จำเป็นพร้อมเสบียงอำหำรและยำประจำตัวอย่ำงน้อย ๓ วัน
๙) เก็บของมีค่ำไว้ในที่ปลอดภัย และบันทึกรำยกำรทรัพย์สินหรือ
ถ่ำยรูปไว้เป็นหลักฐำน
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑๐. กรณีเกิดอุทกภัย ให้ผู้บริหำรโรงเรียนรำยงำนเหตุกำรณ์เป็น
ระยะๆ ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ เพื่อเตรียม
วำงแผนแก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น หำกมีควำมจำเป็นที่จะต้องปิด
สถำนศึกษำ ให้ดำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย
ปีกำรศึกษำ กำรเปิดและปิดสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้
๑) ให้ผู้บริหำรโรงเรียนตรวจสอบบริเวณต่ำงๆ ที่เสี่ยงต่ออันตรำย
และประกำศแจ้งเตือนให้นักเรียนระมัดระวัง
๒) ดำเนินกำรตัดระบบไฟฟ้ำ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิดภำยใน
โรงเรียน ห้ำมสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้ำ โรงอำหำรหรือโรงครัว หำกมีถังแก๊ส
ให้ปิดวำล์วถังให้สนิท
๓) ให้ผู้บริหำรโรงเรียนประกำศแจ้งเตือนให้นักเรียนระมัดระวัง
เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
- ระวังสัตว์อันตรำยที่มำกับน้ำ เช่น งู ตะขำบ เป็นต้น
- ห้ำมนักเรียนบริโภคทุกอย่ำงที่สัมผัสกับน้ำ ควรระวังเรื่อง
สุขอนำมัย และระมัดระวังโรคภัยที่มำกับน้ำท่วม เช่น น้ำกัดเท้ำ ตำแดง
ท้องร่วง เป็นต้น
- ห้ำมเดินตำมเส้นทำงที่น้ำไหล เนื่องจำกหำกกระแสน้ำแรง
อำจพัดพำไปได้ หำกจำเป็นต้องเดินผ่ำนที่น้ำไหลให้ลองใช้ไม้จุ่มเพื่อวัดระดับ
น้ำก่อนทุกครั้ง
- ห้ำมขับรถในพื้นที่ที่กำลังเกิดน้ำท่วม ซึ่งมีควำมเสี่ยงสูงที่จะ
จมน้ำ นอกจำกจะทำให้รถเสียหำยแล้วอำจอันตรำยถึงชีวิตได้
- ห้ำมเข้ำใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ เสำไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ เนื่องจำก
หำกมีไฟฟ้ำรั่วอำจถูกไฟดูดได้
๑๑. กำรฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ให้ผู้บริหำรโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำย ตรวจสอบควำมเสียหำยบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน โครงสร้ำง
อำคำรเรียน สำยไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำและถังแก๊ส เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่ำ
ปลอดภัย หำกเสียหำยให้รีบซ่อมแซม โดยรำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เพื่อจัดทำคำของบประมำณซ่อมแซมต่อไป นอกจำกนี้อำจขอ
ควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น สำนักป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย องค์กรกำรกุศล ตลอดจนหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
ให้เข้ำมำช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้กำรสงเครำะห์ด้ำนอื่นๆ
รวมถึงกำรดูแลนักเรียนจนกว่ำสภำพร่ำงกำยและจิตใจจะเป็นปกติ พร้อม
กลับมำเรียนได้ กรณีของบุคลำกรก็เช่นเดียวกัน ต้องดูแลจนกว่ำจะกลับมำ
ทำงำนได้ตำมปกติ

