มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
----------------------------------------การสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนเป็นสิ่งสาคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่ ง
ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบผลสาเร็จ
หรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับความสุขและการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสามารถปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่ง ผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักป้องกันตนเองในสภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการป้ อ งกัน ภัย ของข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา นั กเรียนและผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องมีความตระหนักในความสาคัญและเล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วนที่ทุกๆ ฝ่ายต้องร่วมกัน
แสวงหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถอยู่ในระบบ
การศึกษาได้ตลอดหลักสูตรและมีทักษะชีวิตเพียงพอที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่ไม่สร้างสรรค์ อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นจึงเป็นภารกิจของ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓๖ และสถานศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งมี ม าตรการป้ องกั น ภั ย ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา
การด าเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น ภั ย ของข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาควรมีการดาเนินการ ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร ครู
ผู้แทนสภานักเรียน หรือผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. คณะกรรมการบริห ารต้องกาหนดจุดประสงค์ นโยบายและแผนการดาเนินงานทั้งใน
ด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกาหนด
ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎแห่งความปลอดภัย
3. จัดทาแผนปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงผู้ที่มีร่างกาย และจิตใจปกติ และผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย และจิตใจ
4. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อใช้ในโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน
5. จัดทาแผนปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในโรงเรียน ควรกาหนดแผนงานตามลักษณะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น กาหนดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ผู้รับผิดชอบแผนงาน ระยะเวลา สถานที่ และ
การติดตามและประเมินผล
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องใน สถานศึกษา และการแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัยและปัญหาสังคม
อุบัติเหตุ หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ซึ่งไม่ได้คาดคิดมาก่อน อันเกิดขึ้นเอง ตาม
ธรรมชาติหรือการกระทาของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน อุบั ติเหตุ เกิดขึ้น
ได้กับทุกคน ทุกเวลา และทุกสถานที่ อุบัติเหตุในสถานศึกษามักมีสาเหตุจากความประมาทขาด การดูแลเอา
ใจใส่ในเรื่องอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์
/1. มาตรการ...

-๒1. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ
อาคารเรียน หรืออาคารประกอบของสถานศึกษาเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรในการจัดกิจกรรมการ
เรีย นการสอน และกิจ กรรมต่างๆ อาคารเหล่ านี้ อาจเกิด การช ารุดทรุดโทรม จึงต้องได้รับการดูแล อย่าง
สม่าเสมอให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้จึงไม่เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากอาคาร
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเ หตุที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ
มีแนวทางการดาเนินการ คือ
๓๖. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร
๒. แต่งตั้งบุคลากรดูแลและรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่
๓. จัดทาป้ายข้อความระมัดระวังความปลอดภัยในจุดอันตราย
๔. จัดให้มีแผนการป้องกันและเคลื่อนย้ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
๕. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในส่วนต่างๆ
ของอาคารอย่างสม่าเสมอ
๖. ในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของอาคารให้สั่งปิดและประกาศเป็นเขตอันตราย
ห้ามเข้าและรายงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไข
๗. ซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
๘. ในกรณีไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหรืออาคารประกอบที่
ชารุดหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/นาส่งโรงพยาบาล
๒. รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. แจ้งผู้ปกครองทราบ
๔. โรงเรียนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากใช้ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้ง านในระยะเวลาประมาณ
๓๖ ปี ขึ้ น ไป มี ร าคาหน่ ว ยหนึ่ งหรื อ ชุ ด หนึ่ งเกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้ จั ด เป็ น ครุภั ณ ฑ์ ที่ ต้ อ งบั น ทึ ก ในกองทุ น
สิน ทรัพย์ ถาวรได้แก่คอมพิว เตอร์ โต๊ะทางาน ตู้เหล็ก ตู้เก็บเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องขยายเสี ยง
เป็นต้น
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากใช้ครุภัณฑ์ มีแนวทางการดาเนินการ คือ
1. สารวจ ตรวจสอบครุภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ
๒. จัดวางครุภัณฑ์ในสถานที่ ที่เหมาะสมและปลอดภัย
๓. จัดทาข้อเสนอแนะและข้อควรระมัดระวังในการใช้
๔. ให้มีการจัดอบรมและจัดทาคู่มือในการใช้ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับงาน
๕. ผู้รับผิดชอบต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่มีการปฏิบัติงาน
๖. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
/๗. ห้ามใช้...

-๓๗. ห้ามใช้ครุภัณฑ์ที่ชารุดเด็ดขาด
๘. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดาเนินการตามแผนฉุกเฉินสาหรับสถานศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/นาส่งโรงพยาบาล
๒. รายงานผู้บังคับบัญชา
๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ(กรณีเสียชีวิต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. แจ้งผู้ปกครองทราบ
๕. โรงเรียนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในสถานศึกษาจาเป็นต้องสารวจตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัยแก่นักเรียน จึงควรกาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ ไฟฟ้า ดังนี้
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า มีแนวทางการดาเนินการ คือ
1. ให้โรงเรียนตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้
๒. ควรติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
๓. มีการติดตั้งตรวจสอบอุปกรณ์และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าตามอายุการใช้งาน ตามมาตรฐาน
การไฟฟ้า
๔. ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
๕. ให้สถานศึกษาจัดงบประมาณในด้านการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดย
ถือเป็นเรื่องสาคัญจาเป็นต้องปฏิบัติ
๖. นิเทศกากับติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๗. เมื่อเกิดเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลนาส่งสถานพยาบาลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
๘. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดาเนินการตามแผนฉุกเฉินสาหรับสถานศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/นาส่งโรงพยาบาล
๒. รายงานผู้บังคับบัญชา
๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ(กรณีเสียชีวิต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. แจ้งผู้ปกครองทราบ
๕. โรงเรียนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
๔. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากห้องเรียนและปฏิบัติการ
ห้ อ งเรี ย นและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเป็ น พื้ น ที่ ที่ นั ก เรี ย นต้ อ งใช้ ในการเรีย นทั้ งภาคทฤษฏี แ ละ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ต ามเนื้ อ หาวิ ช า ดั ง นั้ น จึ งควรมี ม าตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขอุ บั ติ เหตุ ที่ เกิ ด จากห้ อ งเรี ย นและ
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้
/มาตรการ...

๔
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คือ
1. ส ารวจสภาพของห้ อ งเรี ย นและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มใช้ ง านได้
อย่างปลอดภัย
๒. ก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ห รือ ระเบี ย บการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และให้ ติ ด สั ญ ลั ก ษณ์
เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์ เครื่องมือสารเคมีแสดงไว้อย่างชัดเจน
๓. มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด กรณีเป็นสารเคมีจะต้องมีการระบุวิธีใช้ไว้อย่างชัดเจน และ
มีการจัดเก็บที่มิดชิด
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่เหมาะสม เช่นเครื่องมือดับเพลิง
๕. กรณี อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ห รือ ห้ อ งปฏิ บั ติ เกิ ด การช ารุ ด เสี ย หายให้ ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๖. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลนาส่งสถานพยาบาลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
๗. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดาเนินการตามแผนฉุกเฉินสาหรับสถานศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๓๖. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/นาส่งโรงพยาบาล
๒. รายงานผู้บังคับบัญชา
๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ(กรณีเสียชีวิต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. แจ้งผู้ปกครองทราบ
๕. โรงเรียนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
๕. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากห้องน้า ห้องส้วม
แนวทางการดาเนินการ
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และปลอดภัย
๒. ควรสร้างห้องน้าห้องส้วมให้เหมาะสมกับสภาพ วัยและเพศของนักเรียน
๓. การใช้ห้องน้าของเด็กอนุบาลต้องมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
๔. ให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอ
๕. ควรดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
๖. สถานศึกษากาหนดแนวปฏิบัติการใช้ห้องน้าห้องส้วมที่ปลอดภัย
๗. ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ห้องน้า ห้องส้วมที่ชารุดให้สามารถใช้งานได้ดี
๘. เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาลน าก่ อ นส่ ง สถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
๙. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดาเนินการตามแผนฉุกเฉินสาหรับสถานศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/นาส่งโรงพยาบาล
๒. รายงานผู้บังคับบัญชา
๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ(กรณีเสียชีวิต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. แจ้งผู้ปกครองทราบ
๕. โรงเรียนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
/๖. มาตรการ...

๕
๖. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากรั้วและประตูโรงเรียน
แนวทางการดาเนินการ
1. จัดให้มีการติดตั้งรั้วโรงเรียนและประตูโรงเรียนให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
๒. จัดให้ มีผู้รับผิดชอบและหมั่นตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
ในกรณีพบให้รีบดาเนินการซ่อมแซม
๓. จัดให้มีป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
๔. จัดให้มีแนวเขตห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ระหว่างดาเนินการซ่อมแซม
๕. ในกรณี เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาลก่ อ นน าส่ ง สถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/นาส่งโรงพยาบาล
๒. รายงานผู้บังคับบัญชา
๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ(กรณีเสียชีวิต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. แจ้งผู้ปกครองทราบ
๕. โรงเรียนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
๗. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากต้นไม้
แนวทางการดาเนินการ
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ
๒. จัดให้ มีเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบต้นไม้ที่ตายแล้ว โดยเร่งดาเนินการตัดทิ้ง
หรือต้นไม้ใหญ่ที่มีผลขนาดใหญ่ให้หมั่นเก็บผลตามเวลาที่เหมาะสม
๓. จัดให้มีการให้ความรู้และความความตระหนักแก่นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจาก ต้นไม้
๔. ห้ามนักเรียนอยู่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีลมพายุพัดหรือฝนตก
๕. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้
๖. จัดแนวเขตป้องกันและเลือกพันธุ์ไม้ที่จะปลูกในบริเวณโรงเรียนให้เหมาะสม
๗. ในกรณี เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาลก่ อ นน าส่ ง สถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/นาส่งโรงพยาบาล
๒. รายงานผู้บังคับบัญชา
๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ(กรณีเสียชีวิต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. แจ้งผู้ปกครองทราบ
๕. โรงเรียนให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
/๘. มาตรการ...

-๖๘. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
แนวทางการดาเนินการ
1. จัดให้มีการตรวจสอบสนามและอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้อย่างปลอดภัย
๒. ควรหลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ได้ง่าย เช่น
ห่วงหมุน ลูกโลกหมุน เป็นต้น
๓. จัดทาป้ายข้อกาหนดและวิธีการใช้เครื่องเล่นทุกชนิดในสนาม
๔. จัดให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่นักเรียนพบสิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจ
เป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายอื่นๆ
๕. จัดให้มีการบารุงรักษาความสะอาดโดยรอบเพื่อปราศจากวัสดุที่เสี่ยงต่อการเกิด อันตราย
๙. มาตรการป้องกันภัยจากการเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้านและสถานศึกษา
การเดินทางโดยทางเท้า แนวทางการดาเนินการ
1. สถานศึกษา ผู้ป กครอง และชุมชน ต้องร่วมกันจัดทาคู่มือกาหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสัตว์ คนร้าย หรือยานยนต์ที่ใช้เส้นทางร่วมกัน
๒. สถานศึ กษาจั ด ระบบรักษาความปลอดภั ยในการเดิน ทางทั้ง ๔ ลั กษณะ คือ นัก เรีย น
ควบคุมกันเอง ครู ชุมชน เครื อข่ายผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยกาหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
เช่น นักเรียนเดินแถวถือธงไป – กลับ สถานศึกษา
๓. สถานศึกษาควรประสานงานกับตารวจจราจร ให้มาช่วยปฏิบัติงานช่วงเวลา ๐๖.๐๐ –
๐๘.๐๐ น. และเวลา ๓๖๕.๓๐ – ๓๖๘.๐๐ น. ในเส้นทางที่นักเรียนใช้เดินทาง
๔. สร้างความตระหนักในหลักความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อนาไปสู่ความ
ปลอดภัยที่ยั่งยืน เช่น จัดป้าย เอกสาร จดหมาย ข่าว เสียงตามสายเกี่ยวกับอันตรายของเด็กที่เกิดขึ้นจากการ
เดินทางไป – กลับ สถานศึกษา เป็นต้น
๕. นักเรียนทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร โดยจัดในช่วงเวลาและ โอกาสที่
เหมาะสม
๖. ในกรณี เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ต้ อ งมี ก ารปฐมพยาบาลก่ อ นน าส่ งสถานพยาบาลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
การเดินทางโดยยานพาหนะ แนวทางการดาเนินการ
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและข้อปฏิบัติในการขับขี่ ปลอดภัยแก่
นักเรียน
๒. กากับ ดูแลนั กเรีย นหรือผู้ ขับ ขี่ปฏิ บัติตามพะราชบัญ ญั ติจราจรทางบกและข้อปฏิบั ติ
ในการขับขี่ปลอดภัย
๓. อบรมพนักงานขับรถรับ – ส่งนักเรียนให้มีความรู้และปฏิบัติตามกฎจราจร โดยขอความ
ร่วมมือจากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สานักงานขนส่งจังหวัด และ ตารวจจราจร
๔. ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตารวจในการกวดขัน ดูแลการขับรถรับ – ส่งนักเรียน อย่าง
สม่าเสมอ
/๕.จัดครู...

-๗๕. จัดครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนบริเวณหน้าสถานศึกษา
๖. ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรเอกชนในการร่วมมือป้องกันและ แก้ไข
ปัญหาการจราจร
๗. จัดทาทะเบี ย นรถทุกชนิ ด ทุ กประเภทที่รับส่ ง - นักเรียน โดยมีบั ญ ชีชื่อเจ้าของรถ ชื่อ
นักเรียนที่ใช้บริการประจา และเส้นทางวิ่ง
๘. แนะนาผู้ปกครองให้เลือกใช้รถที่ผ่านการตรวจสอบสภาพแล้ว รวมถึงการเลือกใช้รถที่มี
1๐. มาตรการป้องกันภัยจากอัคคีภัย มาตรการป้องกัน
แนวทางการดาเนินการ
1. ให้ ค วามรู้ แ ละฝึ ก ซ้ อ มครู บุ ค ลากรและนั ก เรี ย น ในเรื่ อ งการดั บ ไฟ การหนี ไฟ การ
เคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บ การซ้อมหนีไฟ
๒. จั ดทาแผนโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิ ดชอบเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เกิด
อัคคีภั ย ไว้ล่ วงหน้ า โดยประสานงานกั บ หน่ วยดั บเพลิ งขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรและนักเรียนได้รับทราบ เพื่อจะได้ทางานประสานกันได้ถูกต้อง
ทุกฝ่ายมีแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย
๓. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
๔. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่าเสมอ
๕. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่ครูบุคลากร และนักเรียนทุกคน
๖. ในกรณีที่สถานศึกษาต้องจัดเก็บวัสดุเชื้ อเพลิง และสารเคมีไวไฟไว้ตามจานวนที่ต้องการ
ใช้ควรจัดเก็บไว้ในที่ๆ ห่างไกลจากแหล่งพลังงานความร้อน
๗. ขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องเก็บของให้เป็นสัดส่วน
๘. ควรปิดไฟ ปิดพัดลม และถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง เมื่อออกนอกห้องเรียนหรือพักกลางวัน
๙. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและตรวจสอบตราซ่อมบารุงสิ่งที่นามาใช้ในงาน ให้ได้
มาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
1๐. ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนีไฟ และประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียนครู
และบุคลากรทุกคนทราบโดยทั่วถึง
11. จัดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิงอย่างเพียงพอ และบารุงรักษาให้ พร้อมที่
จะทางานได้ทันที
11.มาตรการป้องกันภัยจากวาตภัย
วาตภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทาให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน
ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง
มาตรการป้องกันก่อนเกิดวาตภัย
1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่ ครู บุคลากรและนักเรียน ให้พ้นจากอันตรายจัดให้มีการ
ฝึกซ้อมการหลบวาตภัยเป็นประจา
๒. จัดทาแผนงานโครงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและ สถานการณ์
ต่างๆ จากกรมอุตุวิทยาพร้อมทั้งวางแผนป้องกันล่วงหน้า
๓. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
/๔. ส่งเสริม...

-๘๔. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่ครูบุคลากร และนักเรียนทุกคน
๕. ให้มีการจัดสร้างเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดต่อ
ขอความช่วยเหลือให้ทันทีเมื่อเกิดวาตภัย
1๒. มาตรการป้องกันภัยจากอุทกภัย
อุทกภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากสภาวะที่น้าเอ่อล้นฝั่ง แม่น้า ลาธาร หรือ ทางน้า
เข้าท่วมพื้นที่โดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้า หรือเกิดจากการสะสมน้าบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทัน ทาให้
พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้า
มาตรการป้องกันภัยจากอุทกภัย
1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พ้นจากอันตราย
๒. วางแผนโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ต่ างๆ
จากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมทั้งวางแผนป้องกันล่วงหน้า
๓. จัดให้มีการฝึกซ้อมการหลบอุทกภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. จัดเวรรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
๕. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคน
๖. ดูแลรักษาทรัพ ย์สินของทางราชการ มีการจัดเก็ บสัมภาระ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารสาคัญ
พร้อมขนย้ายได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย
๗. สถานศึกษากาหนดแผนฉุกเฉินสาหรับสถานศึกษา
๘. สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีการวางผังก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมกับ สภาพ
พื้นที่ พร้อมทั้งวางระบบการระบายน้าและแนวทางป้องกันอุทกภัย
การปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย
1. สั่งปิดสถานศึกษาเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วอาจก่อให้เกิดอันตราย
๒. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ
๓. ประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อประสบอุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร
สาธารณกุศลต่างๆ
๔. รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัด
๕. ประมาณความเสียหาย รายงานของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด
การฟื้นฟูหลังการเกิดอุทกภัย
ตรวจสอบ ซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไขความเสี ย หายต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากอุ ท กภั ย ให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
1. การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
จากสถานการณ์ทางสภาพแวดล้อมของสังคมไทยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ได้ส่ งผลกระทบต่ อ การด ารงชี วิ ต ของคนในสั งคมอย่ างยิ่ ง โดยเฉพาะความเสื่ อ มโทรมทางด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมอีกทั้งภาวการณ์บีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจได้กลายเป็นตัวกระตุ้นที่สาคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ รวมไปถึงการกดขี่ข่มเหงของคนในสังคม ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้
ลุกลามเข้าสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
/มาตรการ…

- ๙มาตรการป้องกันภัยการล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
1. จัดให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
๓ จัดบริการให้คาปรึกษา เช่น เพื่อนวัยใส
๔. จัดทาเป็นหลักสูตรบูรณาการในการกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง
๖. จัดอาสาสมัครเครือข่าย นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
๗. ประสานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือในการดูแล
๘. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตารวจ มูลนิธิและองค์กรต่างๆ
๒.สารเสพติด
มาตรการป้องกันภัยสารเสพติด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติด
2. จั ดกิจ กรรมเสริม ทักษะพั ฒ นาชีวิต โดยสร้างความตระหนัก เพื่อให้ เห็ น คุณ ค่าแห่ งตน
เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเพื่อเตือนเพื่อน
3. จัดโครงการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์โรงเรียนและบ้าน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง
5. จัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยกระบวนการเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. การให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมมือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
7. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการใช้วิจารณญาณเลือกชมสื่อในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
8. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๙. เฝ้าระวังในที่ลับตาบริเวณจุดที่เป็นอันตรายและเลี่ยงต่อการกระทาความผิด เช่น ห้องน้า
ห้องส้วม โดยกาหนดให้ครูและนักเรียนเป็นแกนนาเครือข่ายตรวจสอบ สอดส่อง ดูแลอยู่เสมอ
3. มาตรการป้องกันระหว่างครูกับนักเรียน
1.โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งกาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการทาความ
เข้ าใจและหารื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เรื่ อ งการลงโทษนั ก เรีย นสามารถท าได้ แต่ ต้ อ งไม่ เกิ น กว่ าเหตุ และให้
สถานศึกษาทาหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรม
ของนักเรียน
3. ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการเชิญจิตแพทย์มาสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรม
ของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปจากการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และ
การอบรมเลี้ยงดู
4. ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา กากั บติ ดตามไม่ให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท โดยคานึงถึงอายุของ
นักเรียน และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย เพื่อที่จะแก้นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน
/ในกรณี....

- 10 ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติ กฎ
ระเบียบ กฎหมาย ต้องทาหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อมระบุเหตุผลและการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีการลงโทษผู้กระทาความผิด มี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน: ใช้ในกรณีนักเรียนกระทาความผิดไม่ร้ายแรง
(2) การทาทัณฑ์ : ใช้ในกรณีนักเรียนที่มีความประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณีทาให้เสียชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าว
ตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
(3) การตัด คะแนนความประพฤติ : ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบว่าด้ วยการตัด คะแนนความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้ทาบันทึกเป็นข้อมูล
หลักฐาน
(4) ทากิจกรรมเพื่ อให้ ป รับเปลี่ ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณี ที่นักเรียนและนักศึกษากระทา
ความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวง
กาหนด
สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น สภาวะทางอารมณ์ ข องข้ าราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
4.มาตรการการป้องกันระหว่างครูกับบุคคลภายนอก
1. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ในแต่ละภาคเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง เพื่อแจ้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งหารือแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและ
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน
2. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กระทาเหตุอันน่าเชื่อว่ากระทาผิดวินัย
ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสืบหาข้อเท็จจริง หากมีมูลการกระทาความผิดวินัยให้ดาเนินการทางวินัยตาม กฎ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
3. เสริมสร้างความประพฤติที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการ
จัดทาโครงการหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับศีลธรรมและการความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่
5. มาตรการป้องกันระหว่างครูกับครู
1. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาสามัคคีระหว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
2. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่างๆ หลวงลวง หรือ
กลั่นแกล้ง นาความลับมาเปิดเผย เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับความเสียหาย
3. หากว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาการใดๆอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทาง
ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสืบหาข้อเท็จจริง หากมีมูลการกระทาความผิดวินัยให้ดาเนินการทางวิ นัย
ตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
/มาตรการ...

- 11 มาตรการการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเหตุต่างๆ
1. ให้สถานศึกษาจัดทาศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเหตุต่างๆ ใน
ภายในสถานศึกษา โดยประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นา
ชุมชน และองค์กรเอกชน เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาในเบื้องต้น
2. ให้สถานศึกษากาหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเหตุ
ต่างๆหลายช่องทาง
3. เมื่อมีเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเหตุ ต่างๆ ให้คณะกรรมการฯดาเนินการ
ช่วยเหลือและแก้ไขในเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มาตรการป้องกันภัยของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
---------------------------การสร้างความปลอดภัยให้ข้าราชการเป็นสิ่งสาคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยการปฏิบัติราชการจะประสบผลสาเร็จหรือไม่ เพียงใดขึ้นอยู่
กับความสุขและการมีชีวิ ตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสานักงาน ข้าราชการสามารถปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ ย นแปลงของสั งคมและสภาพแวดล้ อ ม รู้จั ก หลี ก เลี่ ย งพฤติ ก รรมไม่ พึ งประสงค์ ที่ ส่ งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักป้องกันตนเองในสภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการป้องกัน ภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ข้า ราชการต้องมีความตระหนักในความสาคัญและเล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วนที่
ทุกๆ ฝ่ายต้องร่วมกันแสวงหาแนวทางที่เป็นรู ปธรรม ดังนั้นจึงเป็นภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓๖ ที่ จ ะต้ อ งมี ม าตรการป้ อ งกั น ภั ย ของข้ า ราชการในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๖
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
๓๖. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากอาคารสานักงาน อาคารประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างอาคาร มีแนวทางการดาเนินการ คือ
1. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแก่ข้าราชการและ บุคลากร
ในสังกัด
๒. แต่งตั้งบุคลากรดูแลและรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่
๓. จัดทาป้ายข้อความระมัดระวังความปลอดภัยในจุดอันตราย
๔. จัดให้มีแผนการป้องกันและเคลื่อนย้ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
๕. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้งใน ส่วนต่างๆ
ของอาคารอย่างสม่าเสมอ
๖. ในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของอาคารให้สั่งปิดและประกาศเป็นเขตอัน ตราย
ห้ามเข้าและรายงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไข
๗. ซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
๘. ในกรณี ไม่ส ามารถซ่อมแซมได้ ให้ ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ
ที่ชารุดหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/นาส่งโรงพยาบาล
๒. รายงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
/๒.มาตรการ...

-๒๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากใช้ครุภัณฑ์
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากใช้ครุภัณฑ์ มีแนวทางการดาเนินการ คือ
1. สารวจ ตรวจสอบครุภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ
๒. จัดวางครุภัณฑ์ในสถานที่ ที่เหมาะสมและปลอดภัย
๓. จัดทาข้อเสนอแนะและข้อควรระมัดระวังในการใช้
๔. ให้มีการจัดอบรมและจัดทาคู่มือในการใช้ครุภัณฑ์อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับงาน
๕. ผู้รับผิดชอบต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่มีการปฏิบัติงาน
๖. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
๗. ห้ามใช้ครุภัณฑ์ที่ชารุดเด็ดขาด
๘. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดาเนินการตามแผนฉุกเฉินสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. พยาบาลเบื้องต้น/นาส่งโรงพยาบาล
๒. รายงานผู้บังคับบัญชา
๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ(กรณีเสียชีวิต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า มีแนวทางการดาเนินการ คือ
1. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้
๒. ควรติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
๓. มีการติดตั้งตรวจสอบอุปกรณ์และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าตามอายุการใช้งานตามมาตรฐาน
การไฟฟ้า
๔ ให้ความรู้แก่บุคลากรในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
๕. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดงบประมาณในด้านการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยถือเป็นเรื่องสาคัญจาเป็นต้องปฏิบัติ
๖. นิเทศกากับติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๗. เมือ่ เกิดเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลนาส่งสถานพยาบาลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/นาส่งโรงพยาบาล
๒. รายงานผู้บังคับบัญชา
๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ(กรณีเสียชีวิต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
๔. มาตรการป้องกันภัยจากอัคคีภัย
มาตรการป้องกันภัย มีแนวทางการดาเนินการ
1. ให้ ความรู้และฝึกซ้อมบุคลากรในเรื่องการดับไฟ การหนีไฟ การเคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บ
การซ้อมหนีไฟ
/๒. จัดทา...

-๓๒. จั ด ท าแผนโครงการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบเตรี ย มพร้ อ มรั บ สถานการณ์
เกิดอัคคีภัยไว้ล่วงหน้า โดยประสานงานกับหน่วยดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งพร้ อ มทั้ งประสั ม พั น ธ์ให้ บุ ค ลากรได้ รับ ทราบ เพื่ อ จะได้ ท างานประสานกั น ได้ ถู ก ต้ อ งทุ ก ฝ่ า ย
มีแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย
๓. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
๔. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่าเสมอ
๕. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่บุคลากรทุกคน
๖. ในกรณีที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดเก็บวัสดุเชื้อเพลิง และสารเคมีไวไฟไว้ ตาม
จานวนที่ต้องการใช้ควรจัดเก็บไว้ในที่ๆห่างไกลจากแหล่งพลังงานความร้อน
๗. ขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร ห้องทางาน ห้องเก็บของให้เป็นสัดส่วน
๘. ควรปิดไฟ ปิดพัดลม และถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง เมื่อออกนอกสถานที่ทางาน
๙. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและตรวจสอบตราซ่อมบารุงสิ่งที่นามาใช้ในงานให้ได้
มาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
1๐. ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนีไฟ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทุกคนทราบโดยทั่วถึง
11. จัดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิงอย่างเพียงพอ และบารุงรักษาให้พร้อม
ที่จะทางานได้ทันที
๕. มาตรการป้องกันภัยจากวาตภัย
มาตรการป้องกันก่อนเกิดวาตภัย
1. ให้ ความรู้ในการปฏิบั ติตนแก่บุคลากรให้ พ้นจากอันตรายจัดให้ มีการฝึกซ้อมการหลบ
วาตภัยเป็นประจา
๒. จัดทาแผนงานโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์
ต่างๆ จากกรมอุตุวิทยาพร้อมทั้งวางแผนป้องกันล่วงหน้า
๓. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
๔. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่ครูบุคลากรทุกคน
๕. ให้มีการจัดสร้างเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดต่อ
ขอความช่วยเหลือให้ทันทีเมื่อเกิดวาตภัย
๖. มาตรการป้องกันภัยจากอุทกภัย
มาตรการป้องกันภัยจากอุทกภัย
1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรให้พ้นจากอันตราย
๒. วางแผนโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์ต่างๆ
จากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมทั้งวางแผนป้องกันล่วงหน้า
๓. จัดให้มีการฝึกซ้อมการหลบอุทกภัยแก่บุคลากร
๔. จัดเวรรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
๕. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่บุคลากรทุกคน
/๖. ดูแล...

-๔๖. ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ มีการจัดเก็ บสัมภาระ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารสาคัญ
พร้อมขนย้ายได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย
๗. ให้มีการวางผังก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ พร้อมทั้งวางระบบการระบาย
น้าและแนวทางป้องกันอุทกภัย
การปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย
1. สั่งปิดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วอาจก่อให้เกิดอันตราย
๒. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ
๓. ประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อประสบอุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร
สาธารณกุศลต่างๆ
๔. รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัด
๕. ประมาณความเสียหาย รายงานของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด การฟื้นฟูหลังการ
เกิดอุทกภัย ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยให้ สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว
๗. มาตรการป้องกันภัยจากการเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ของทางราชการ
แนวทางการดาเนินการ
1. ศึกษาและถือปฏิบัติตามระเบียบว่าการการเดินทางไปราชการเคร่งครัด
๒. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของทางราชการให้พร้อมใช้งาน
๓. ตรวจสอบสภาพร่างกายของพนักงานขับรถยนต์
๔. ศึกษาและกาหนดเส้นทางและสถานที่ในการเดินทางไปราชการ
๕. ควรกาหนดเดินทางในเวลากลางวันเป็นหลัก ยกเว้นมีเหตุจาเป็น
๖. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกโดยเคร่งครัด
8. มาตรการการป้องกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับบุคคลภายนอก
1. สานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 1 ให้ มีการประชุมข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา ในแต่ละเดือน เพื่ อสร้างความสั มพั นธ์ที่ ดี แจ้งระเบี ยบข้อกฎหมายรวมทั้ งหารือ
แนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
2. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กระทาเหตุอันน่าเชื่อว่ากระทาผิดวินัย
ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสืบหาข้อเท็จจริง หากมีมูลการกระทาความผิดวินัยให้ดาเนินการทางวินัยตาม กฎ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
3. เสริมสร้างความประพฤติที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการ
จัดทาโครงการหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับศีลธรรมและการความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่
9. มาตรการป้องกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาสามัคคีระหว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
/ห้ามมิให้...

-52. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่างๆ หลวงลวง หรือ
กลั่นแกล้ง นาความลับมาเปิดเผย เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับความเสียหาย
3. หากว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาการใดๆอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทาง
ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสืบหาข้อเท็จจริง หากมีมูลการกระทาความผิดวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
10. มาตรการการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเหตุต่างๆ
1. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเหตุ
เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาในเบื้องต้น
2. กาหนดให้ มี ช่ องทางการรับ เรื่อ งราวร้อ งเรียน ร้อ งทุ กข์ และการแจ้งเหตุ ต่างๆหลาย
ช่องทาง
3. เมื่อมีเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเหตุต่างๆ ให้คณะกรรมการฯดาเนินการ
ช่วยเหลือและแก้ไขในเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

