
 



 
 
 

 
ค ำน ำ 

 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวคิดการท างาน “สพฐ. วิถี
ใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนจะต้อง
ท างานตามวิถีใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นคุณภาพใช้พ้ืนที่เป็นฐานในการขับเคลื่อน และจากสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด (COVID-2019) ตามนโยบายดังกล่าว โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จึงได้จัดท าแผน
เผชิญเหตุขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาในด้านความปลอดภัยของนักเรียนที่ได้รับและผลกระทบจากสถานการณ์โรคโค
วิด (COVID-2019)  เพ่ือเยียวยาและติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ 
เพ่ือสร้างมาตรการการรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและแม่นย า และเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาในการด าเนินการมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
 

 
 

    โรงเรียนโยธินบูรณะ  อ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สำรบัญ 
 

เรื่อง          หน้ำ 
 
หลักการและเหตุผล       ๑ 
วัตถุประสงค์        ๑ 
เป้าหมาย        ๒ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       ๒
มาตรการการด าเนินงานมาตรฐานโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)    ๓ 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 
 

 
แผนเผชิญเหตุ ตำมมำตรกำรโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 

โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง  
 สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

 
 หลักกำรและเหตุผล 
  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมท าให้คนไทยยุคปัจจุบันเกิดการตื่นตัวและ
สนใจในเรื่องข้อมูลข่าวสาร ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเสรี ท าให้เกิดการพัฒนา
ตนเองเป็นพลวัต สังคมถูกขับเคลื่อนผ่านการแสดงออกด้านสิทธิเสรีภาพอย่างอิสระ โดยเฉพาะเด็กหรือ
เยาวชนที่ให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพของตนเอง นักเรียนมีความสนใจในการหาข้อมูลข่าวสารด้วย
ตนเอง ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย อีกทั้งกล้าที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม การสื่อสารออนไลน์ หรือรวม
ไปถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในกลุ่มวัยของตนเองเพ่ือที่จะให้ผู้ที่มีแนวคิดต่างได้รับรู้ และแก้ไขในสิ่งที่
เรียกร้อง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการแสดงออกซึ่งความเห็นต่างที่อยู่บนพ้ืนฐานค่านิยมไทยอาจจะท าให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้นระหว่างผู้ที่มีความเห็นต่าง น ามาซึ่งการปะทะความรุนแรง โดยเริ่มจากความรุนแรงระดับ
เล็กน้อยจนถึงขั้นท าให้เกิดชนวนแตกแยกและเข้าใจผิดที่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่พร้อมทั้งส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษาต้อง
คอยระมัดระวังป้องกันและสนับสนุนให้นักเรียน  มีความปลอดภัยสูงสุด 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลบุคลากรทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควบคู่กับการดูแลและรักษาความปลอดภัย
ให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนและเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ ดังนั้น จึงก าหนดมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
(Safety School) ขึ้น เพ่ือป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนและเป็นก าลังส าคัญของ
ประเทศชาติ ตามนโยบายดังกล่าว โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง จึงได้จัดท ามาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
(Safety School) เพ่ือสร้างมาตรการการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงเฉพาะหน้า เพ่ือเยียวยาและติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง เพ่ือสร้างมาตรการการรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาอย่าง
ฉับไว และ เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินการมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
  
 วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือสร้างมาตรการการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียน 
  ๒. เพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆเฉพาะหน้า 
  ๓. เพ่ือเยียวยาและติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ
  ๔. เพ่ือสร้างมาตรการการรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างฉับไว  
  ๕. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินการมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
เป้ำหมำย 
  ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัยเพ่ือป้องกัน
นักเรียน ด้านร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคม  
  ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินการมาตรการ
โรงเรียนปลอดภัย    มีแนวคิดที่ดีในการสร้างข้อตกลง แนวปฏิบัติ และการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
จากการแสดงออกด้านสิทธิและเสรีภาพของนักเรียน 
 
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑. โรงเรียนสามารถปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุมาตรการโรงเรียนปลอดภัยได้ 
  ๒. นักเรียนได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย ด้าน ร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคม 
  ๓. บรรยากาศในโรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  



 
กำรด ำเนินงำนแผนเผชิญเหตุ ตำมมำตรกำรโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 

โรงเรียนโยธินบูรณะ  อ่ำงทอง  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 

 มำตรกำรที่ ๑ กำรป้องกัน 
มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 

๑. การรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (Safety 
School) 

๑. ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
๒. ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ในแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
๓. ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
๔. มีแผนระบบเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มบริหารโรงเรียน และ 
คณะครู 

๒. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู 
บุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและ
ผู้ได้รับผลกระทบ 

๑. ก าหนดให้มีการเพิ่มความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
    ๑) การจัดการความขัดแย้ง 
    ๒) การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและความช่วยเหลือ 
    ๓) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
        ๑.๑ จัดโครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการ
ความขัดแย้ง การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและความช่วยเหลือ และ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
โดยมีวิธีการ 
        ๑.๒ จัดโครงการ/กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่มีผลการ
ด าเนินการเป็นเลิศในเรื่องท่ีก าหนด 
        ๑.๓ จัดท าสื่อเพ่ือเพ่ิมความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ใน ๓ ด้าน ดังกล่าวแก่ครูและบุคลากร 
 
  
 

งานวิชาการ, งานกิจการ
นักเรียน, คณะครู, สภา
นักเรียน 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
          ๑.๔ จัดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ท้ังบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน 

         ๑.๕ พัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนให้สามารถเป็นผู้น าในเรื่อง ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ได้ 
         ๑.๖ ให้ความรู้ แก่นักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
ความตระหนักแก่นักเรียน 
         ๑.๗ ให้ความรู้ ทัศนะ และทักษะในกิจกรรมโฮมรูม 
๒. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดย 
          ๒.๑ จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และ 
เอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
          ๒.๒ บูรณาการความรู้ในกิจการการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ 
๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
          ๓.๑ จัดกิจกรรมลูกเสือ  
          ๓.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนมีทักษาะการ
แก้ปัญาหา เช่น การจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning, STEM เป็นต้น 
          ๓.๓ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ และ ค่ายต่างๆ 
๔. เปิดช่องทางให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง ความต้องการ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยผ่านกลไกของสภานักเรียนหรือกล่องรับฟังความคิดเห็นของ
สถานศึกษา ได้แก่ 
         ๔.๑ เพจบนเว็บไซต์เฟซบุคของโรงเรียน ,สภานักเรียน  
         ๔.๒ การรับฟังความคิดเห็นผ่านกลุ่มในแอพลิเคชั่นไลน์ 
 
 
 

 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
          ๔.๓ กล่องรับฟังความคิดเห็น 

         ๔.๔ การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น/แสดงความต้องการ เช่น 
การจัดเสวนา เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา,    การอบรมนักเรียนแกนน า สภา
นักเรียน เป็นต้น 
๕. ด าเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามโอกาสและความเหมาะสม        

 

๓. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศในสถานศึกษา 

๑. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย เสมือนบ้านที่ 
“อบอุ่น น่าอยู”่ 
๒. มีมาตรการการจัดการความปลอดภัยหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของสภาพ
ปัญหา 
๓. มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ได้แก่ ห้องสมุด ห้องเรียน 
บริเวณอาคาร บริเวณโรงเรียน และ ทางโซเชียลมีเดียของโรงเรียน เป็นต้น 

งานอาคารสถานที่, งาน
ประชาสัมพันธ์, คณะครู 

๔. การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ ภาคีเครือข่าย 

จัดตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ เป็นประธาน รองผู้อ านวยการ/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นรองประธาน ผู้แทนครู ผู้แทนเขต ผู้แทนส านักงานเขต ผู้แทนกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน รองกลุ่มบริหารบุคคล/กิจการนักเรียน หรือ 
ผู้รับผิดชอบ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดภัย(Safety School) 
 ๒. ก าหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาตาม
ความเหมาะสมของโรงเรียน 
 ๓. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของเหตุที่เกิดขึ้น และ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 
 ๔. ด าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางท่ีก าหนด 
          ๕. ดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เกิดความพึงพอใจตามความ
เหมาะสม 
 ๖. ก ากับติดตาม และประเมินผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

งานบุคคล,งานกิจการนักเรียน 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
5. อุบัติเหตุจากอาคารเรียน 

1.ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความ
จ าเป็น 
2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ 
3.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
4.ชี้แจงให้ความรู้การดูแล รักษา เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบ 
5.จัดท าป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุด อันตรายทุกชั้นเรียน  และ
แผนผัง 
6.จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7.แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและให้เพ่ิมความกวดขันในวันหยุดต่าง 
ๆ ของสถานศึกษา 

งานอาคารสถานที,่คณะครู,
นักการภารโรง 

6. อุบัติเหตุจากบริเวณภายใน
สถานศึกษา 

1.แต่งตั้งครูเวรประจ าวันคอยควบคุม ก ากับ ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้ง
วันและให้เพ่ิมความกวดขันในวันหยุดต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และน าส่งสถานพยาบาล 
3.ก าหนดควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายในที่สูง/บ่อน้ า/สระน้ า 
อย่างเข้มงวด 
4.ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบ ารุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบ
สถานศึกษาสม่ าเสมอ 
5.จัดให้ป้ายค าเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
6.ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีท่ีพบวัตถุสิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุ
ระเบิดหรือวัตถุอันตราย 

งานอาคารสถานที่ ,คณะครู,
นักการภารโรง 

 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
 7.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง 

8.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
9.จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและท าลาย 

 

7. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ของสถานศึกษา 

1.ส ารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหา
แนวทางป้องกันและแก้ไข 
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
4.จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน 
บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 

งานอาคารสถานที่ ,คณะครู ,
นักการภารโรง 

8. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ต่างๆ เช่น เครื่องท าน้ าเย็น พัดลม 
โทรทัศน์ฯลฯ 

1.ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
2.ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆที่ช ารุด 
3.แนะน า สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภท ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เครือ่งเล่นสนาม  
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้ 
5.ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ได้อย่าง
ปลอดภัย 

งานอาคารสถานที่ ,คณะครู ,
นักการภารโรง 

9. อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับ 
ระหว่างบ้าน และสถานศึกษา 

1.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก าหนดมาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้า
และเลิกเรียน 
2.ก ากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว 
3.จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ 
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร ู



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
 4.แนะน าการเดินแถวกลับบ้านและให้พ่ีดูแลน้อง 

5.ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร 
6.จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก 

 

10. อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไป
ศึกษานอกสถานศึกษา และการน า
นักเรียนร่วมกิจกรรมส าคัญ 

1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอก
สถานศึกษาโดยเคร่งครัด 
2.เตรียมการและวางแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน 
3.จัดท าประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง 
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
5.จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ป้ายบอกชื่อ ขบวนรถ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
7.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน 
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์  และตรวจประวัติ
คนขับเพื่อความปลอดภัย 
9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
10.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด 
11.ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง 
12.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย 
13.ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร ู



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
11.อุบัติเหตุจากยานพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียน 

1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
2.ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพการใช้งาน 
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน  ประจ ายานพาหนะเป็นต้น 
4. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่ใบอนุญาตการขับขี่ 
5.ก าหนดให้มีพนักงานควบคุมเพ่ือดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
6.ก าหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้จ้าง เช่น ห้ามห้อย
โหน ปีนป่ายหยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่ 
7.ตรวจสอบจ านวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้นและลงรถยนต์ 
8.จัดท าป้ายชื่อรถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน 
9.การประกันภัยโดยความสมัครใจส าหรับนักเรียน 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร ู

ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย 
12. อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ธรณีพิบัติ
ภัย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
2.ให้ความรู้และจัดท าแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ 
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 
4.จัดท าป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
5.ดูแลสถานที่ให้สะอาด 
6.ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที 
7.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 
8.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ าเสมอ,ดูแลสถานที่ให้สะอาด 
9.ตัดแต่งก่ิงไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 
10.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ 
11.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,งาน
อาคารสถานที่,คณะครู 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทาง
สังคม 
13. การล่วงละเมิดทางร่างกายและ
จิตใจ 

1.แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุด
เสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ า 
2.ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
3.จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
4.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
5.มาตรการป้องกันควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการสอดส่องเฝ้าระวังร่วมกัน 
เพราะบางครั้งเหตุอาจเกิดจากบุคลากรของสถานศึกษาเอง 
6.ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับขั้น 
7.น านักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
7.ประสานงานผู้ปกครองเพ่ือให้ความช่วยเหลือดูแล 
8.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีต ารวจ  พมจ. 
เป็นต้น 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูผู้ปกครอง 

14.การท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย 1.จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายครูประจ าชั้น 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพ่ือการสื่อสารและสาน
สัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
3.จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
5.ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ  
6.ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ 
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูผู้ปกครอง 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
15.สารเสพติด 1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพ่ือสร้างความตระหนัก ให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน 

2.จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพ่ือการสื่อสารและสาน
สัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
3.จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็น
ต้น 
4.จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5.จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
6.ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
7.จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
8.ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
9.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูผู้ปกครอง,ภาคีเครือข่าย 

16.การอุปโภคบริโภค 1.จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา(อย.น้อย)เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและสาร
ปนเปื้อนในอาหาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
2.จัดท าป้ายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอย่าง
ถูกสุขอนามัย 
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงอาหารของ
โรงเรียน 
4.จัดให้มีระบบก าจัดขยะ การบ าบัดน้ าเสีย และจัดสร้างบ่อดักไขมัน 
 
 
 
  

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูงานอนามัย 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
 5.ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียนให้ด าเนินการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล 
6.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ 
7.จัดครูอนามัยอ านวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาลร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือ
รับทราบข้อมูลนักเรียน 
8.รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้น 

 

17.การทะเลาะวิวาท 1.ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาเพ่ือการสื่อสารและสาน
สัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
3.จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่ เร็ว เพ่ือเข้าระงับเหตุกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาท โดย
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
4.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและ
จัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับ 
5.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ อปพร. หรือ อปท. 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูผู้ปกครอง 

18.การถูกล่อลวงและลักพา 1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจ 
การให้ค าปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะการป้องกันตัวเองให้พ้นจากการถูกล่อลวงและ
ลักพา 
2.จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
3.ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการสอดส่องนักเรียนอย่างทั่วถึงและ
สม่ าเสมอ 
 
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูผู้ปกครอง 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
 4.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแลเพ่ือป้องกันการถูกล่อลวงและ

ลักพา 
5.ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพาและวิธีการป้องกันให้
นักเรียนทราบทุกระยะ 
6.ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้ปกครอง เพ่ือด าเนินการติดตามค้นหา 
7.ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เก่ียวข้องในการแจ้งเบาะแส 
8.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบตามล าดับ 

 

19.สื่อลามกอนาจาร 1.ควบคุมดูแลการน าข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่ 
  เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา 
2.จัดท าหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม  
  คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน 
3 . จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค่ า นิ ย ม  ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม 
  ที่ดีงามให้กับนักเรียนเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม 
4.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เก่ียวข้องในการตรวจ 
  ตรา ควบคุมดแูล ตามแหล่งจ าหน่ายและเผยแพร่ 
5.ด าเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนน าสื่อ 
  ลามกอนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง 
  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
6.มอบครูประจ าชั้น ติดตามและเฝ้าระวัง ภายหลังด าเนินการ 
  แก้ไขแล้ว เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น 
 
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูผู้ปกครอง 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
20.อบายมุข 1.ก าหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท 

2.จัดท าแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน 
3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และตระหนักโทษภัยและปัญหาอบายมุข ที่มีผลกระทบต่อ
การเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน 
4.มอบหมายครูประจ าชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหา
และกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบด าเนินการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น 
5.ส ารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดท าเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพ่ือการประสานกับ
ครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
6.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทั้งการเรียน 
ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การออกเที่ยวเตร่ หรือการท ากิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 
7.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการให้ข้อมูล
ข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ 
8.จัดท าทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
9.เชิญผู้ปกครองประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง
ร่วมกัน 
10.จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยการ
ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 
 
 
 
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูผู้ปกครอง 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
21.พฤติกรรมชู้สาว 1.ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการวางตัวคบ

เพ่ือนต่างเพศ และจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา 
2.มอบหมายครูประจ าชั้น ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
3.จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ อันจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมในทางท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
4.ก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวัน 
5.สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนใน
การแจ้งเบาะแส 
6.เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบสืบหาข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับขั้นตอน 
7.ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม 
8.ติดตาม ก ากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูผู้ปกครอง 

22.อินเทอร์เน็ตและเกม 1.ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต 
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
อย่างสร้างสรรค์ 
3.ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกัน 
กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น 
4.ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษาก ากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนและประสานกับ
ผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน 
5.ด าเนินการน ากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ 
   ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต 
 
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูผู้ปกครอง 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
 6.จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/ 

   เว็บไซต์ต่างๆ  
7.ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือ 
   ติดตามตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการนักเรียน 
   ช่วงเวลาเรียน 

 

23.ด้านสุขภาพอนามัย 
ของนักเรียน 
 

1.สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การ
ป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม  การป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น  
2.จัดท ามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน 
4.ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่
มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด 
5.ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาดหรือได้รับผลกระทบจากสารพิษ 
6.แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดข้ึนในโรงเรียน 
7.จัดน้ าดื่ม น้ าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้ าและระบบการจ่ายน้ าให้ถูกสุขอนามัย 
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย 
9.มีอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้างมือของนักเรียนอย่างถูกวิธี 
10.ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจ าหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  
11.จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูงานอนามัย 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
24.ด้านสัตว์มีพิษ 
 

1.จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม้ ก าจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ
เพ่ือให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน 
2.ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจนวิธีการป้องกันและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ 
3.จัดท าป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณรั้วสถานศึกษา 
ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเบื้องต้น 
4.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น 
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
5.จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีท่ีได้รับพิษจากสัตว์มีพิษ 
6.จัดท าแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูงานอนามัย 

ภัยจำกบุคคล 
  25. ครูกับนักเรียน 
 
 

1.โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
ร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับ
กฎกระทรวง หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2.สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือท าความ
เข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถท าได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า
เหตุ และให้สถานศึกษาท าหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบพร้อม
กับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 
3.ให้สถานศึกษาเชิญนักจิตแพทย์มาสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน 
พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อม แตกต่างกันออกไปจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และ
การอบรมเลี้ยงดู 
4.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือ แบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท 

 
ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
 โดยค านึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษ 

เพ่ือที่จะแก้นิสัยความประพฤติท่ีไม่ดีของนักเรียน ในกรณีลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติ
ผิด กฎระเบียบ ต้องท าหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อมระบุเหตุและ 
การลงโทษการกระท าความผิดโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ.2548 
5.สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับ 
6.กรณีเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ขึ้นในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรายงานให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้รับทราบโดยเร็ว 

 

26.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากับบุคคลภายนอก 

1.ให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมเพ่ือวางแนวทางการท างานร่วมกันกับชุมชน โดย
เครือข่ายภาคประชาชน ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น 
2.ก าหนดมาตรการกรณีเกิดความขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาซึ่งเกิดจาก
บุคลากรในสังกัดสถานศึกษา การจัดการความขัดแย้งควรด าเนินการโดยร่วมกันกับ
เครือข่ายภาคประชาชน ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
สื่อกลางในการจัดการ 
3.สถานศึกษาจดักิจกรรมสัมพันธ์ขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.กรณีเกิดความขัดแย้งขึ้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่าตนเองเป็นคู่
ขัดแย้งกับผู้ใด ต้องแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ เพ่ือผู้บริหารสถานศึกษาจะได้
ด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่อไป และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับ 
 
 
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ู 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
27. การกลั่นแกล้ง (Bully) ๑. ปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและให้เกียรติซึ่งกัน

และกัน 
๒. จัดกิจกรรมหรือการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนักในเรื่อง
ของการกลั่นแกล้ง และการปฏิบัติตนเชิงบวกต่อผู้อื่น 
๓. ให้ความรู้กับผู้ปกครอง เพ่ือการเอาใจใส่และสังเกตสัญญาณความผิดปกติของบุตร
หลาน 
๔. มอบหมายครูประจ าชั้นและครูผู้สอนสอดส่องดูแล 
๕. สร้างช่องทางในการแจ้งปัญหาและขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมแก่นักเรียน 
๖. มีครูนักจิตวิทยาหรือครูแนะแนวคอยให้ค าปรึกษา 
๗.ประสานผู้ปกครองเมื่อเกิดปัญหา เพ่ือการแก้ไขและปรับพฤติกรรมร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ู 

28. ความหลากหลายและความเท่า
เทียมทางเพศ (LGBTQ) 

๑. ท าความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศรสนิยมทางเพศ เพศสรีระ 
การแสดงออกทางเพศภาวะให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
๒. การสร้างสภาพแวดล้อมที่แสดงออกถึงการเคารพในความหลากหลายทางเพศรวมไปถึง
การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเคารพและเท่าเทียม 
๓. สร้างช่องทางในการแจ้งปัญหาและขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
๔. มีครูนักจิตวิทยาหรือครูแนะแนวคอยให้ค าปรึกษา 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ู 

30.การแสดงออกทางการเมือง ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

1. สถานศึกษา เปิดพ้ืนที่ให้นักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมการแสดงทางความคิดเห็น
ภายใต้หลักสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 
2. ผู้บริหารโรงเรียนต้องค านึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัย
ของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการชุมนุม 
 
 
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ู 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
 3. สถานศึกษาจะต้องละเว้นจากการแทรกแซงหรือจ ากัดการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม

โดยปราศจากฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามหลักความจ าเป็นและหลัก
ความได้สัดส่วนในบริบทของสังคมประชาธิปไตย 
4. สถานศึกษามีหน้าที่อ านวยความสะดวก และปกป้องคุ้มครองผู้ชุมนุมจากอันตรายหรื อ
ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น5. สถานศึกษาควรเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยในการใช้สิทธิเสรีภาพใน
การชุมนุมของนักเรียน 
6. สถานศึกษาควรเป็นพ้ืนที่ที่นักเรียน สามารถลองผิดลองถูกในการใช้สิทธิเสรีภาพของ
พวกเขาในระบอบประชาธิปไตยในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ครู อาจารย์ และผู้บริหาร 
สถาบันก็ควรที่จะใช้ความเมตตา ก ากับดูแล แนะน าและส่งเสริมให้ลูกศิษย์ทั้งหลายใช้สิทธิ
เสรีภาพในการชุมนุมได้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้บริบทสังคม 
ประชาธิปไตย ดังนั้นหากเข้าใจตรงกันว่าหน้าที่ของครู คือการสร้างคนให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม เพ่ือที่ในวันข้างหน้าพวกเขาจะเป็นก าลังส าคัญที่ขับเคลื่อน
ประเทศชาติการสอนลูกศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยก็ควรจะเป็นเป้าหมาย
ที่ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าวิชาการใน
ห้องเรียน 

 

31. ส ถ า น ก า ร ณ์ ฝุ่น 
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 

๑. ให้ความรู้กับนักเรียน และรณรงค์ให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่กลางแจ้ง
หรือบนท้องถนน 
๒. สถานศึกษาลดหรือเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
๓. จัดกิจกรรมท าความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๕. การจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปูองกันตนเองจากปัญหาฝุุนPM2.5 พร้อม
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันช่วยลดสาเหตุการเกิดฝุุน PM2.5 
๖. สถานศึกษา ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย นักเรียน เพ่ือร่วมรณรงค์การป้องกัน เฝ้าระวัง 
แก้ไขปัญหาฝุุนละอองในสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูงานอนามัย 



มำตรกำรกำรป้องกัน กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 
 7. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึง สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดความ 
ตระหนักรู้จิตส านึกที่ดี และมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกันแก้ไข และลดปัญหาน าไปสู่
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
8. ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 และการดูแลสุขภาพ 

 

32. การปอ้งกันการแพร่ระบาดโรค 
ในสถานศึกษา(COVID-19) 

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
5. ท าความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่าง ประตู ระบายอากาศ 
6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลา ท ากิจกรรม 
7.จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom หรือ Meet 

ผู้บริหาร,กิจการนักเรียน,คณะ
คร,ูงานอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มำตรกำรที่ ๒ มำตรกำรระหว่ำงเผชิญและกำรแก้ปัญหำ 
มำตรกำรระหว่ำงเผชิญและกำร

แก้ปัญหำ 
กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 

๑. จัดการและแก้ไขให้ความช่วยเหลือ
หากเกิดเหตุการณ์ 

๑. โรงเรียนมมีแนวปฏิบัติการจัดการระงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา 
ได้แก่ แผนเผชิญเหตุของโรงเรียน 
๒. สร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้แนวปฏิบัติการจัดการและการ
ช่วยเหลือ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยใช้การ บูรณาการในห้องเรียน การจัด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๓. เตรียมบุคลากร และเครื่องมือให้พร้อมรับสถานการณ์ เช่น การซ้อมดับเพลิง การซ้อม
หนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

งานวิชาการ,งานกิจการนักเรียน
,สภานักเรียน 

๒. คัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้นใน
สถานศึกษา 

๑. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินสถานการณ์ และคัดกรอง ให้การช่วยเหลือผู้เรียนและ
ผู้รับผลกระทบในสถานศึกษา 
๒. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้ประสบ
เหตุมีความปลอดภัย ลดความอัตรายหรือความรุนแรงของเหตุการณ์ลง  
๓. ก าหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ สามารถช่วยเหลือด้านร่างกายและ
จิตใจพร้อมประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้ทันที โดย 
 
       
 
 
 
 
 
             

ครูที่ปรึกษา,งานกิจการนักเรียน
,สภานักเรียน,งานประชาสัมพันธ์ 



มำตรกำรระหว่ำงเผชิญและกำร
แก้ปัญหำ 

กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 

      ๓.๑ วธิีการแจ้งเหตุ 
           ๓.๑.๑ แจ้งเหตุผ่านครูที่ปรึกษา/ช่องทางการแจ้งเหตุที่โรงเรียนก าหนด เช่น เพจ
เฟซบุคของโรงเรียน แอพลิเคชั่นไลน์กลุ่มของโรงเรียน เป็นต้น 
            ๓.๑.๒ ครูที่ปรึกษา/ผู้รับเรื่องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเรื่องต่องานกิจการ
นักเรียน 
            ๓.๑.๓ งานกิจการนักเรียนคัดกรองเรื่องและส่งเรื่องต่อให้งานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
งานแนะแนว งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานวิชาการ งานประชาธิปไตยโรงเรียน 
เป็นต้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
      ๓.๒ การระงับเหตุ 
           ๓.๒.๑ คัดกรอง ตรวจสอบเหตุการณ์ ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น จาก
เหตุการณท์ี่ได้รับแจ้ง 
           ๓.๒.๒ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ภาคี
เครือข่าย เครือข่ายผู้ปกครอง สภานักเรียน กรมมการสถานศึกษา และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
๔. ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุ ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อมประเมินสถานการณ์
เบื้องต้นโดยทันที 

 

๓. จดัการและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑. ก าหนดช่องทางประสานพิเศษเพ่ือขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่างๆ 
เมื่อมีภาวะวิกฤตเกิดข้ึน เช่น สถานพยาบาล สถานีต ารวจ สถาบันจิตวิทยา เป็นต้น 
๒. สถานศึกษาระงับเหตุ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ในสถานศึกษา ได้แกก่ารรับฟัง, การ
เจรจาต่อรอง, การเก็บข้อมูล, การสืบหาข้อเท็จจริง เป็นต้น 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 



มำตรกำรระหว่ำงเผชิญและกำร
แก้ปัญหำ 

กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 

๔. ส่งต่อผู้เรียนและผู้ที่รับผลกระทบที่
ชัดเจน (กรณีส่งต่อ) 

มีข้ันตอนส่งต่อที่ชัดเจน เป็นการเฉพาะกับสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ประสบเหตุได้รับการ
บ าบัดรักษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนี้ 
       ๑. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของสถานการณ์ เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล หรือฝ่าย
ปกครอง เป็นต้น 
       ๒. การส่งต่อภายนอก ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก หากเป็น
สถานการณ์ที่ยากต่อการช่วยเหลือภายในโรงเรียน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ ความรู้สึก 
ปัญหาพฤติกรรมที่ซับซ้อนหรือรุนแรง เป็นต้น โดยโรงเรียนมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
และประสานการท างานกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณี
ยากต่อการช่วยเหลืออีกก็ต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกเช่นกัน  

ครูที่ปรึกษา, งานแนะแนว, งาน
กิจการนักเรียน, เครือข่ายภายนอก 
เช่น สถานพยาบาล สถานีต ารวจ 
สถาบันจิตวิทยา เป็นต้น 
 

๕. ติดตามและประสานงานในการ
ประเมินสภาพจิตใจของนักเรียน 

มีการประสานงาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์หลังได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกครั้ง ครูที่ปรึกษา, งานกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓. มำตรกำรเยียวยำและกำรบ ำรุงขวัญ 
มำตรกำรเยียวยำและกำรบ ำรุงขวัญ กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 

๑. มาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู
จิตใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

๑. ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย 
ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรม เป็นต้น  
๓. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ (การให้ค าปรึกษา) ภายในโรงเรียน/เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

งานประกันอุบัติเหตุโรงเรียน,   
งานกิจการนักเรียน, งานแนะแนว, 
งานครูที่ปรึกษา 

๒. ประสานท าความเข้าใจตาม
สถานการณ์ และความเหมาะสมให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 

๑. สถานศึกษาก าหนดแนวทางการช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น การจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรับบริจาค เป็นต้น 
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ 
      ๒.๑ คัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้นในสถานศึกษา 
      ๒.๒ จัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือ 
      ๒.๓ ส่งต่อผู้เรียนและผู้ที่รับผลกระทบที่ชัดเจน (กรณีส่งต่อ) 
      ๒.๔ ติดตามและประสานงานในการประเมินสภาพจิตใจของนักเรียน 
๓. ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับ
สิทธิประโยชน์พึงมี เช่น ประกันชีวิต เป็นต้น 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
  
 
 
 
 



 ๔. มำตรกำรในกำรรำยงำนเหตุ 
มำตรกำรในกำรรำยงำนเหตุ กระบวนกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 

๑. รายงานเหตุระหว่างประสบเหตุ 
     ๑.๑ กรณีเหตุฉุกเฉิน 
 
 
     ๑.๒ กรณีไม่ฉุกเฉิน 

 
๑.๑ กรณีเหตุฉุกเฉิน (ประสบเหตุซึ่งหน้าหรือกรณีเป็นข่าว) 
      - รายงานต้นสังกัดทราบทันที  
      - ติดตามจากเหตุที่เกิดข้ึนอย่างใกล้ชิดและรายงานเป็นระยะ 
๑.๒ กรณีไม่ฉุกเฉิน 
      - รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
      - บันทึกข้อมูลในแบบรายงานที่สถานศึกษาก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒. รายงานหลังประสบเหตุ ๑. รายงานผลการด าเนินการ 
๒. บันทึกข้อมูลในแบบรายงานที่สถานศึกษาก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

๓. การติดตามและประเมินผลมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

รายงานติดตามและประเมินผลมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมทั้ง
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 


