คำนำ
เอกสารมาตรการป้ องกัน ภัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้าน
การป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้คู่มือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้สถานศึกษาได้
นาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนันต์ พันนึก
(นายอนันต์ พันนึก)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

สำรบัญ
เรื่อง
หน้ำ
๑ มำตรกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำนักเรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้องสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ๑
๑) หลักการและเหตุผล
๑
๒) เป้าหมาย
๑
๓) ยุทธศาตร์
๒
๒ กำรวำงแผนป้องกันภัยของสถำนศึกษำ
๒
๓ มำตรกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหำทำงสังคม
๓
- ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
๓
- ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
๖
- ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
๖
- ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
๑๒
- ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๓

มำตรกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
******************
1. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูก
กล่าวหาหรือได้กระทาความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์
สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็วสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีความ
ตระหนักในความสาคัญและเล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้อง
ร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรู ปธรรมในการแก้ไขปัญหาเพราะนักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษาจึ งมี
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณี
เกิดเหตุรุนแรงอันนาไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนและให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548 และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
1) วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้าน
อุบัติภัยและด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอานาจ การมีส่วน
ร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสาคัญ
(2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อม
สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่
จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
(4) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
2) เป้าหมาย
(1) นักเรียนทุกคนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย
(2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมี
แนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน
(3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
นักเรียน

3) ยุทธศำสตร์
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม
ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
(4) กากับ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุงและสร้างขวัญกาลังใจ
ระดับสถานศึกษา
(1) จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง
และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
(3) มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
2. กำรวำงแผนป้องกันภัยของสถำนศึกษำ
แนวทางการกาหนดมาตรการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานจึงจาเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 พร้อมทั้งนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ขั้นตอน
ภำรกิจ
1. ศึกษำสภำพทั่วไป
ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจาก
สภาพแวดล้อม
2. กำหนดมำตรกำรหลัก
กาหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข
3. กำหนดมำตรกำรเสริม
กาหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี
ของท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น
4. กำหนดกิจกรรม
กาหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม
5. กำหนดเวลำและผู้รับผิดชอบ กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม
สำเหตุ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ด้ำนกำรป้องกันและ
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและ
แก้ไขอุบัติเหตุ
ส่วนประกอบอาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจาเป็น
1. อุบัติเหตุจากอาคาร 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
เรียนอาคารประกอบ
3. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่
4. ชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของอาคารเรียน อาคารประกอบ
5. จัดทาป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
ในจุดอันตรายทุกชั้นเรียนและแผนผัง
6. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการ
เคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง
7. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. อุบัติเหตุจากบริเวณ 1. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตาม
ภายในสถานศึกษา
ดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่ง
สถานพยาบาล
3. กาหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปีนป่ายในที่สูง/บ่อน้า/สระน้า อย่างเข้มงวด
4. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบารุง
ดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่าเสมอ
5. จัดให้ป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
6. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบ
วัตถุสิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุ
อันตราย
7. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุด
เสี่ยง
8. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
9. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ
และทาลาย

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูเวรประจา
ชั้น
3. ครูอนามัย
โรงเรียน
4. นักการภารโรง
5. เจ้าหน้าที่
สถานีอนามัย
6. นักเรียน
7. ผู้ปกครอง

สำเหตุ
3. อุบัติเหตุจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก
ของสถานศึกษา

มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
1. สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะใน
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไข
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ
ชุมชน
4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ 1.ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม
เครื่องใช้ เครื่องเล่น
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
สนามอุปกรณ์ ต่างๆ
2.ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์
เช่น เครื่องทาน้าเย็น
ต่างๆที่ชารุด
พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ
3.แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตาม
ประเภทของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น
สนาม
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้
5.กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
5.อุบัติเหตุจากการ
1.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกัน
เดินทาง ไป-กลับ
กาหนดมาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน
ระหว่างบ้าน
2.กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานจักรยานยนต์ให้ชิด
และสถานศึกษา
ทางซ้ายและเป็นแถว
3.จัดครูเวรประจาวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมา
รับ
4.แนะนาการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง
5.ทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร
6.จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้า
ออก

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครู
3. นักเรียน
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครู
3. นักการภารโรง
4. นักเรียน
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครู
3. นักการภารโรง
4. นักเรียน
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน

สำเหตุ
6.อุบัติเหตุจากการพา
นักเรียนไปศึกษานอก
สถานศึกษาและการนา
นักเรียนร่วมกิจกรรม
สาคัญ

7. อุบัติเหตุจาก
ยานพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียน

มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด
2.เตรียมการและวางแผนการดาเนินการอย่างชัดเจน
3.จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
5.จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ป้ายบอกชื่อ
ขบวนรถ
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจ
สภาพรถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
9.หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
10.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
11.ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัย
ทุกครั้ง
12.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย
13.ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย
ท้องถนน
1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
2.ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อ
สภาพการใช้งาน
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน
เป็นต้น ประจายานพาหนะ
4.ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่
ใบอนุญาตการขับขี่
5.กาหนดให้มีพนักงานควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัย
ของผู้โดยสาร
6.กาหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่
นักเรียนและผู้จ้าง เช่น ห้ามห้อยโหน ปีนป่ายหยอกล้อ
ขณะรถยนต์เคลื่อนที่
7.ตรวจสอบจานวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้นและลง
รถยนต์
8.จัดทาป้ายชื่อรถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน
9.การประกันภัยโดยความสมัครใจสาหรับนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. นักเรียน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่
ตารวจ
7. นักเรียน

สำเหตุ
ด้ำนกำรป้องกันและ
แก้ไขอุบัติภัย
1.อัคคีภัย/วาตภัย/
อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย

ด้ำนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำทำงสังคม
๑. การล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ

มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
1.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์
อย่างสม่าเสมอ
2.ให้ความรู้และจัดทาแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการ
ดับไฟ หนีไฟ
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่าง
เคร่งครัด
4.จัดทาป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
5.ดูแลสถานที่ให้สะอาด
6.ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที
7.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจาก
อันตราย
8.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่าเสมอ
9.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
10.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
11.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
12.จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
1.แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง
โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้า
2.ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3.จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
4.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
5.ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลาดับขั้น
6.นานักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตาม
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
7.ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล
8.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็ก
และครอบครัว สถานีตารวจ เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่ตารวจ
7. นักเรียน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่ตารวจ
7. นักเรียน

สาเหตุ
2.การทาร้ายตัวเองและ
การฆ่าตัวตาย

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายครูประจาชั้น สังเกต
พฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล
2.จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน
สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือ
ป้องกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3.จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี
ความเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย
5.ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ให้คาปรึกษา
อย่างสม่าเสมอ
6.ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน

3.สารเสพติด

1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก
และให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน
2.จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน
สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือ
ป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3.จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถ
ที่ถูกต้อง เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น
4.จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
5.จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
นักเรียน
6.ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสม
7.จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด
ร่มรื่นสวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
8.ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
9.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
10.คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจา

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. เจ้าหน้าที่ตารวจ
5. ชุมชน

สาเหตุ
4.การอุปโภคบริโภค

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.จัดทาป้ายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้เครื่องอุปโภคอย่างถูกสุขอนามัย
2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในโรงอาหารของโรงเรียน
3.จัดให้มีระบบกาจัดขยะ การบาบัดน้าเสีย และ
จัดสร้างบ่อดักไขมัน
4.ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภคบริโภคของ
นักเรียน ให้ดาเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อ
โรงพยาบาล
5.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
6.รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. นักเรียน

5.การทะเลาะวิวาท

1.ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน
สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือ
ป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3.จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับ
เหตุการณ์ที่มีเหตุทะเลาะวิวาท โดยประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
4.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ
ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและจัด
เจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ตามลาดับ
5.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ อปพร.
หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน

สาเหตุ
6.การถูกล่อลวงและ
ลักพา

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจ การให้คาปรึกษาที่
ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจาก
การถูกล่อลวงและลักพา
2.จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัด
เวรยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
3.ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการ
สอดส่องนักเรียนอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
4.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่อง
ดูแลเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงและลักพา
5ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวง
และลักพาและวิธีการป้องกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ
6.ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ปกครอง เพื่อ
ดาเนินการติดตามค้นหา
7.ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการแจ้งเบาะแส
8.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน

7.สื่อลามกอนาจาร

1.ควบคุมดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ใน
สถานศึกษา
2.จัดทาหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทาง
สังคมให้กับนักเรียน
3.จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
4.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การตรวจตรา ควบคุมดูแล ตามแหล่งจาหน่ายและ
เผยแพร่

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน

สำเหตุ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
7.สื่อลามกอนาจาร (ต่อ) 5.ดาเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบ
นักเรียนนาสื่อลามกอนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อ
ประสานงานผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6.มอบครูประจาชั้น ติดตามและเฝ้าระวัง ภายหลัง
ดาเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะ
ต่อไปมิให้เกิดขึ้น
8.อบายมุข
1.กาหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดภัยอบายมุขทุก
ประเภท
2.จัดทาแผนผัง Zoning เขตปลอดอบายมุขร่วมกับ
ชุมชน
3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษ
ภัยและปัญหาอบายมุข ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและ
ความเป็นอยู่ของนักเรียน
4.มอบหมายครูประจาชั้น ติดตามสอดส่องดูแล
พฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง
ต้องรีบดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น
5.สารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดทาเป็น
ข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อการประสานกับครูผู้รับผิดชอบ
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ตารวจ
6.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตร
หลานอย่างใกล้ชิด ทั้งการเรียน ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้
โทรศัพท์ การออกเที่ยวเตร่ หรือการทากิจกรรมนอก
บ้าน รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทาง
ที่
ไม่เหมาะสม
7.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนในการให้ข้อมูลข่าวสารและติดตาม
สอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่ง
อบายมุขต่างๆ
8.จัดทาทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
9.เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกัน
10.จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตาม
แหล่งอบายมุขต่างๆ โดยการประสานควาวร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน

สำเหตุ
9.พฤติกรรมชู้สาว

10.อินเตอร์เน็ตและเกม

มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
1.ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านการวางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียน
การสอนเรื่องเพศศึกษา
2.มอบหมายครูประจาชั้น ให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
3.จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่ง
ไม่มีมุมอับ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน
4.กากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจาวัน
5.สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส
6.เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบสืบหาข้อเท็จจริงและดาเนินการแก้ไข ในกรณี
ที่เป็นปัญหาร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับ
ขั้นตอน
7.ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และ
ร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่เหมาะสม
8.ติดตาม กากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
1.ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัย
จากสื่ออินเตอร์เน็ต
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจใน
การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
3.ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน กวดขัน ดูแล ตาม
แหล่งสถานบันเทิงร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น
4.ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษากากับ ติดตาม การมา
เรียนของนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทาง
ไป-กลับ ระหว่างบ้านและโรงเรียน
5.จัดให้บริการอินเตอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด
6.ดาเนินการนากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้
ความรู้ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต
7.จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่างๆ
8.ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อติดตามตรวจสอบร้านอินเตอร์เน็ต

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. นักเรียน

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน

สาเหตุ
1.ด้ำนสุขภำพอนำมัย
ของนักเรียน

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนว
ทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การป้องกันมลภาวะจาก
สิ่งแวดล้อม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ ให้ระบาดมาก
ขึ้น
2.จัดทามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
3.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน
4.ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงาน
กับโรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่าง
ใกล้ชิด
5.ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด
6.แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อ
เกิดขึ้นในโรงเรียน
7.จัดน้าดื่ม น้าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้าและ
ระบบการจ่ายน้าให้ถูกลุขอนามัย
8.มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย
9.มีอุปกรณ์และสถานที่สาหรับล้างมือ และให้ความรู้ใน
การล้างมือของนักเรียนอย่างถูกวิธี
10.ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจาหน่ายอาหารให้
ถูกสุขลักษณะ
11.จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ครูประจาชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน

สาเหตุ
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. มาตรการป้องกัน
ระหว่างครูกับนักเรียน

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งกาหนดระเบียบว่า
ด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่
ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจาปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการทาความเข้าใจและ
หารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถ
ทาได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้สถานศึกษาทา
หนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ทราบพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
3.ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการเชิญนักจิตแพทย์มา
สร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน
พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป
จากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และการอบรมเลี้ยงดู
4.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา กากับติดตามไม่ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธี
ความรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือ
ความพยาบาท โดยคานึงถึงอายุของนักเรียน และ
ความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
เพื่อที่จะแก้นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน ใน
กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้
ลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิด กฎระเบียบ
กฎหมาย ต้องทาหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ทราบพร้อมระบุเหตุผลและการลงโทษการกระทา
ความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548
5.สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลาดับ

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
ทุกโรงในสังกัด
- ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

สาเหตุ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
2. มาตรการป้องกันระหว่าง 1.สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจาปี
ครูกับบุคคลภายนอก
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการทาความเข้าใจและ
หารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถ
ทาได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้สถานศึกษาทา
หนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ทราบพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
2.เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ลงโทษนักเรียนที่กระทาผิด กฎ ระเบียบ กฎหมาย
ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบพร้อมระบุ
เหตุผลและการลงโทษการกระทาความผิด โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
ทุกโรงในสังกัด
- ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

คณะทำงำน
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. ดร.อนันต์ พันนึก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
๒. นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
๓. นางกัญญาทาสระคู
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
๔. นายไพสันต์ ทาสระคู
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
คณะบรรณำธิกำร
๑. นายพีระชัย จันทะวารีย์
๒. นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์
๓. นายไกรวุธ พนมพงษ์

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

คณะกรรมกำรจัดทำรูปเล่ม
๑. นายไกรวุธ พนมพงษ์
๒. นางสุนันทา สิทธิสาร
๓. นางมนัญญา สมหนองบัว
๔. นางรัตนาภรณ์ เศษลือ

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

