
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

 
 
 
 
 
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 
   เอกสาร มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน  
การดูแลความปลอดภัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ด้านการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา สภาพแวดล้อม  
ของสถานศึกษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ การเดินทางไป – กลับ การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา 
การร่วมกิจกรรมส าคัญ อุบัติภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย  และกรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันน าไป  
สู่การฟ้องร้องต่าง ๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระท าความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา  และมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้มีการวางแผนจัดระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม
และทันต่อเหตุการณ ์

  ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้คู่มือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้สถานศึกษา  
ได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
            ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

 

     ๑  นโยบาย ๑ 
     ๒  เป้าหมาย ๑ 
     ๓  สาเหตุการเกิดภัย และมาตรการป้องกันภัย ๒ 
         ภัยบุคคล ครูกับนักเรียน ๒ 
         -  การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน  ๒ 
         -  พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ๒ 
         -  การลงโทษนักเรียน ๓ 
         -  การอุทิศเวลาของตนให้แก่นักเรียน ๓ 
         -  ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียน  
            และการรักษาชือ่เสยีงและเกียรตศัิกดิ์ของต าแหนง่หนา้ท่ีราชการ 

๓ 

         ภยับุคคล ครูกบับุคคลภายนอก ๔ 
         -  การลงโทษนักเรียน ๔ 
         -  ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน สังคม สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือ 
            ข่มเหงประชาชน ให้การต้อนรบั ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มาติดตอ่ราชการ 
            และการรักษาชือ่เสยีงและเกียรตศัิกดิ์ของต าแหนง่หนา้ท่ีราชการ 

๔ 

         -  ต้องไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง ๔ 
         ภัยบุคคล ครูกับคร ู ๕ 
         -  ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างข้าราชการครูและ 
            บคุลากรทางการศึกษาด้วยกัน 

๕ 

         อุบัติภัย ๕ 
         -  สาเหตุเกิดจากอาคารเรียน อาคารประกอบ ๕ 
         -  สาเหตุเกิดจากบริเวณภายในสถานศึกษา ๕ 
         -  สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา ๖ 
         -  สาเหตุเกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟูา ต่างๆ ๖ 
  



เรื่อง หน้า 
         -  สาเหตุเกิดจากการเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านและสถานศึกษา ๗ 
         -  สาเหตุเกิดจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ และการน านักเรียนไปร่วมกิจกรรม ๗ 
         -  สาเหตุจากยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ๘ 
         สาธารณภัย ๘ 
         -  อัคคีภัย ๘ 
         -  วาตภัย ๘ 
         -  อุทกภัย ๙ 
         -  ธรณีพิบัต ิ ๙ 
         อ่ืนๆ ๙ 
         -  การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ ระหว่างนักเรียน ๙ 
         -  การท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย ๑๐ 
         -  สารเสพติด ๑๐ 
         -  การอุปโภคบริโภคของนักเรียนในโรงเรียน ๑๑ 
         -  การทะเลาะวิวาทของนักเรียน ๑๑ 
         -  การถูกล่อลวงและลักพา ๑๑ 
         -  สื่อลามกอนาจาร ๑๒ 
         -  อบายมุข ๑๓ 
         -  พฤติกรรมชู้สาวระหว่างนักเรียน ๑๓ 
         -  อินเตอร์เน็ตและเกมส์ ๑๔ 
         -  ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ๑๔ 
         -  ด้านสัตว์มีพิษ/สัตว์อันตราย ๑๕ 
         -  สรุปมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านภัยที่มีสาเหตุเกิดจากด้านอ่ืนๆ ๑๕ 
         การประเมินผลมาตรการปูองกันภัย ๑๖ 
ภาคผนวก  
         -  ตัวอย่างค าสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการปูองกันภัยของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

         -  ตัวอย่างประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการปูองกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

         -  แบบอนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  



เรื่อง หน้า 
         -  แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
         -  แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
         -  แบบรายงานเหตุการณ์พานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
         -  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการปูองกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

         -  แบบสรุปการประเมินมาตรการปูองกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

         -  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการปูองกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

********************************** 
 

๑.  นโยบาย 
    ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา  
เชียงราย เขต ๑ ทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีกระท าผิด เพื่อออกมาตรการปูองกันภัย  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกสถานการณ์ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
ร่วมกันออกความคิดเห็น แล้วออกเป็นประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวม
มาตรการปูองกันภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดส่งให้กับ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดท ามาตรการกลางในการปูองกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) เพ่ือจัดท าลิ้งค์เชื่อมต่อเว็บไซต์ของส่วนกลาง ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ เด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรง
อันน าไปสู่การฟูองร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้ถูกกล่าวหา และหรือได้กระท าความรุนแรงต่อนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์สาธารณะ
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง ให้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีมาตรการปูองกันภัยหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันภัยหรือไม่ ถ้าไม่ด าเนินการตาม
มาตรการปูองกันภัย ถือเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี รวมถึงให้ตรวจสอบมาตรการปูองกันภัยที่
ก าหนดไว้ว่าครอบคลุมเหตุที่เกิดหรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีการปรับปรุงมาตรการปูองกันภัย
เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ 
 
๒.  เป้าหมาย 
  ๑)   เพ่ือให้มี มาตรการปูองกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

๒)  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการปกปูอง คุ้มครอง 
ความปลอดภัย ในด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  และด้านสังคม 
  ๓)  เพ่ือสร้างความตระหนักในการปูองกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปูองกันภัยต่าง ๆ อันอาจเกิดข้ึน 



๓.  สาเหตุการเกิดภัย และมาตรการป้องกันภัย 
   ผลจากการร่วมออกความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร เกี่ยวกับภัยที่มีสาเหตุเกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ  
และต้องมีการก าหนดมาตรการปูองกันภัย สรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 

๑ ภัยบุคคล 
๑ ครูกับนักเรียน 

๑.๑ การล่วงละเมิดทาง
เพศนักเรียน 

 

 
๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน กรณีครูกระท าการล่วงละเมิด
ทางเพศนักเรียนถือเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญา 
๒. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเฝูาระวังปูองปรามมิให้เกิดพฤติการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ 
๓. เมื่อเกิดกรณีครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน สถานศึกษาต้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ และให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
๔. รายงานหน่วยงานบังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา โรงพยาบาล บ้านพัก
เด็กและครอบครัว สถานีต ารวจ เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป  
๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

 ๑.๒ พฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
ได้แก่ ไม่ตั้งใจเรียน หนี
เรียนไม่ไปโรงเรียน คุย
ในห้องเรียน พูดค า
หยาบ ก้าวร้าวเกเร 
โกหก เอาของเล่น 
ผิดกฎมาโรงเรียน ขโมย 
ล้อเลียน/แกล้งเพื่อน 
แต่งกายผิดระเบียบ 
 
 
 

 

๑. สถานศึกษาทุกแห่งต้องก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน 
ร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโดยไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒. สถานศึกษาต้องด าเนินการ ได้แก่ สร้างแรงจูงใจในการเรียน จัดสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสม รับเด็กจากผู้ปกครองตอนเช้า ชี้แจงกติกาให้นักเรียนทราบ ชื่นชมให้
รางวัลนักเรียนที่ท าตามกฎไม่กระท าผิด เป็นต้น 
๓. มอบหมายให้ครูก ากับ ควบคุม ดูแลให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนตามที่ก าหนด 
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 ๑.๓ การลงโทษนักเรียน 

 
๑. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อท าความเข้าใจ หารือหรือท าข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการ
ลงโทษนักเรียนที่สามารถท าได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ ห้าม
ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงเกินกว่าเหตุ หรือด้วยความโกรธหรือพยาบาท แต่ต้อง
ค านึงถึงอายุและพฤติการณ์การกระท าผิด 
๒ ถานศึกษาท าหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ  
พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 
๓. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติ
ผิดกฎ โดยลงโทษไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สถานศึกษาต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และแจ้งให้ผู้ปกครองและรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ 

 ๑.๔ การอุทิศเวลาของ
ตนให้แก่นักเรียน 

 

๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบว่า ครูต้องอุทิศ 
เวลาของตนให้แก่นักเรียน หากมีพฤติการณ์ที่ไม่ชอบโดยใช้เวลาราชการไปท าธุระ
ส่วนตัวหรือไปหาผลประโยชน์อย่างอ่ืน ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย 
๒. สถานศึกษาต้องควบคุม ก ากับ ดูแลให้ครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน 
และอุทิศเวลาของตนให้แก่นักเรียน 

 ๑.๕ ต้องประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
หรือข่มเหงนักเรียน และ
การรักษาชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ 

๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบว่า ครูต้อง 
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียน 
และต้องการรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่
เสมอ ไม่ประพฤติชั่ว หากมีพฤติการณ์ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดนี้ ถือว่าเป็นความผิด
ทางวินัย และถูกลงโทษทางวินัย 
๒. สถานศึกษาต้องควบคุม ก ากับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียน และการ
รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ  
โดยไม่กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
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ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 
 ภัยบุคคล 

๒. ครูกับบุคคลภายนอก 
๒.๑ การลงโทษนักเรียน 

๑. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ทราบ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน  
๒. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิด
กฎ ระเบียบ ไม่เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สถานศึกษาต้องแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบพร้อมกับระบุ
เหตุและการลงโทษ 
๓. สถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมของ
นักเรียนให้เป็นไปด้วยดี 

 ๒.๒ ต้องประพฤติเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 
สังคม สุภาพเรียบร้อย 
ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
หรือข่มเหงประชาชน ให้
การต้อนรับ ให้ความ
สะดวก ให้ความเป็น
ธรรมแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ และการ
รักษาชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการ 

๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบว่า ครูต้อง 
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
หรือข่มเหงประชาชน ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ ไม่ประพฤติชั่ว หากมีพฤติการณ์ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดนี้ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย และถูกลงโทษทางวินัย 
๒. สถานศึกษาต้องควบคุม ก ากับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ ชุมชน สังคม สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่ม
เหงประชาชน ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ และต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนอยู่เสมอ โดยไม่กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

 ๒.๓ ต้องไม่กลั่นแกล้ง 
กล่าวหาหรือร้องเรียน
ผู้อื่นโดยปราศจากความ
เป็นจริง 

 

๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบว่า ครูต้องไม่กลั่นแกล้ง 
กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง หากมีพฤติการณ์ 
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดนี้ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย และถูกลงโทษทางวินัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
๒. สถานศึกษาต้องควบคุม ก ากับ ดูแลให้ครูไม่กระท าการกลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือ
ร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไป
ตามกรอบข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
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 ภัยบุคคล 

๓. ครู กับ ครู 
๓.๑ ต้องมีความสุภาพ
เรียบร้อย รักษาความ
สามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลระหว่าง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ด้วยกัน 

 

 
๑. ประชุมครูเพ่ือให้ทราบว่า ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันหรือ  
ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ หากมีผู้ใดฝุาฝืนต้องถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 
๒. สถานศึกษาต้องควบคุม ก ากับ ดูแลให้ครูไม่กระท าการเพื่อให้เกิดความแตกแยก
ความสามัคคี แต่ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

 อุบัติภัย 
๑ สาเหตุเกิดจากอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 

 
๑. ตรวจสอบ ระบบไฟฟูา สายไฟ โครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร  เดือนละ ๑ 
ครั้ง หรือตามความจ าเป็น 
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ 
๓. ปฐมนิเทศนักเรียนที่มาเข้าเรียนใหม่ เกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
๔. ประชุมชี้แจงให้ความรู้ การดูแลรักษาเฝูาระวังความปลอดภัยของอาคารเรียน 
อาคารประกอบ  
๕. จัดท าปูายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย 
ทุกชั้นเรียน และมีแผนผังประกอบ 
๖. จัดให้มีแผน ซักซ้อมการปูองกันและ ซักซ้อมการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
๗. และซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ  
๘. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 ๒. สาเหตุเกิดจากบริเวณ
ภายในสถานศึกษา 
 

๑. แต่งตั้งครูเวรประจ าวันคอยควบคุม ก ากับ ติดตามดูแล การรักษา 
ความปลอดภัยตลอดทั้งวัน 
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และน าส่งสถานพยาบาล 
๓. ก าหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนปุายในที่สูง/บ่อน้ า/สระ
น้ า อย่างเข้มงวด 
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  ๔. ดูแลตัดแต่งก่ิงไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย  และบ ารุงดูแลรักษาความสะอาด

โดยรอบสถานศึกษาสม่ าเสมอ 
๕. จัดให้มีปูายค าเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
๖. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม 
ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย 
๗. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง 
๘. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
๙. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและท าลาย 
๑๐. หลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  

 ๓. สาเหต ุ
เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกสถานศึกษา 
 

 
๑. ส ารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือหา
แนวทางแก้ไข 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การหาแนวทางปูองกันและแก้ไข 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน 
บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 

 ๔. สาเหตุเกิดจาก
เครื่องมือเครื่องใช้ 
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูา 
ต่าง ๆ เช่น เครื่องท าน้ า
เย็น โทรทัศน์ พัดลม 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

๑. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
๒. ไมใ่ช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ไฟฟูาต่างๆ ที่ช ารุด 
๓. แนะน า สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม  
๔. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้ 
๖. ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้  เครื่องเล่นสนาม  อุปกรณ์ ได้
อย่างปลอดภัย 
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 ๕. สาเหตุเกิดจากการ

เดินทาง ไป – กลับ 
ระหว่างบ้านและ
สถานศึกษา 
 

๑. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก าหนดมาตรการรับ-ส่งนักเรียน
ตอนเช้าและเลิกเรียน 
๒. ก ากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ ขับข่ีให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว 
๓. จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ – ส่ง  
๔. แนะน าการเดินแถวกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบและให้พี่ดูแลน้อง 
๕. ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร 
๖. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ – ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก  
 

 ๖. สาเหตุจากการพา
นักเรียนไปศึกษานอก
สถานที่ และการน า
นักเรียนไปร่วมกิจกรรม 
 

๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไป 
ทัศนศึกษานอกสถานที่โดยเคร่งครัด 
๒. เตรียมการและวางแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน 
๓. จัดท าประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง 
๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
๕. จัดให้มีปูายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ปูายบอกชื่อขบวนรถ 
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
๗. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน 
๘. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์  และตรวจ
ประวัติคนขับเพ่ือความปลอดภัย 
๙. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
๑๐. จัดระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
๑๑. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง 
๑๒. ตรวจดูความเหมาะสมและความปลอดภัยของสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา 
๑๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน 
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 ๗. สาเหตุจาก

ยานพาหนะรับ – ส่ง
นักเรียน 

๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยยานพาหนะ 
รับ – ส่งนักเรียน  
๒. ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพการใช้งาน 
๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน เป็นต้น ประจ ายานพาหนะ 
๔. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับข่ี ใบอนุญาตการขับขี่ 
๕  ตรวจสอบการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยผู้โดยสาร 
๖. ก าหนดให้มีผู้ควบคุมเพ่ือดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
๗. ก าหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียน เช่น  
ห้ามห้อยโหน ปีนปุาย ยื่นแขนขาออกนอกตัวรถ หยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่ 
๘ ตรวจสอบจ านวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้นลงรถยนต์ 
๙. จัดท าปูายชื่อรถรับ – ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน  
๑๐. ให้มีการประกันภัยโดยความสมัครใจส าหรับนักเรียน 
 

๓ สาธารณภัย 
๑. อัคคีภัย 
 

 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
๒. ให้ความรู้และจัดท าแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ 
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 
๔. วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า 
๕. จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า 
๖. ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา ห้องเรียนและห้องต่าง ๆ ในอาคารเรียน
อาคารประกอบ 
๗. แจ้งเจ้าพนักงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบพยานหลักฐาน 
๘. รายงานต้นสังกัดทราบทันที 

 ๒. วาตภัย 
 

๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 
๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 
๓. ตรวจสอบภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างสม่ าเสมอ 
๔. ตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้ ใกล้อาคาร 
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  ๕. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่ าเสมอ 
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
๗. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ  

 ๓. อุทกภัย 
 

๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 
๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 
๓. ตรวจสอบภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างสม่ าเสมอ 
๔. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่ าเสมอ 
๕. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
๖. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ 

 ๔. ธรณีพิบัติ ๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 
๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 
๓. ตรวจสอบภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างสม่ าเสมอ 
๔. ตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้ ใกล้อาคาร 
๕. ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวจากส านักเผ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา 
อย่างสม่ าเสมอ 
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
๗. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ 

๕ อ่ืนๆ 
๑. การล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ 
ระหว่างนักเรียน 
 

 
๑. แต่งตั้งกรรมการเฝูาระวังปูองปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และ
สถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ า 
๒. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
๓. จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
๔. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๕. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับขั้นโดยปกปิดเป็นความลับ 
๖. น านักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง๗ . 
ประสานงานผู้ปกครองเพ่ือให้ความช่วยเหลือดูแล 
๘. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีต ารวจ 
เป็นต้น 
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 ๒. การท าร้ายตัวเองและ

การฆ่าตัวตาย 
 

๑. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายครู
ประจ าชั้น ครูแนะแนวสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒. จัดท าระบบเครือข่ายช่วยเหลือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการ
สื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ  
๖. ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย
วิธีการต่าง ๆ 
 

 ๓. สารเสพติด ๑.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก และให้นักเรียนเห็นคุณค่า
แห่งตน 
๒. จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและ
สานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
๓. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น งานศิลปะ 
ด้านดนตรี และกีฬา เป็นต้น 
๔. จัดกลุ่มเฝูาระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๕. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
๖. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
๗. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
๘. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
๙. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๑๐. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจ า 
 

   

- ๑๐ - 



   
ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 

 ๔. การอุปโภคบริโภคของ
นักเรียนในโรงเรียน 

๑. จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (อย.น้อย) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
และสารปนเปื้อนในอาหาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
๒. จัดท าปูายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องอุปโภค
บริโภคอย่างถูกสุขอนามัย 
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน 
โรงอาหารของโรงเรียน 
๔. จัดให้มีระบบก าจัดขยะ การบ าบัดน้ าเสีย และจัดสร้างบ่อดักไขมัน 
๕. ในกรณีเกิดอุบัติภัยจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้ด าเนินการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล 
๖. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ 
๗. จัดครูอนามัยอ านวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาลร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือ
รับทราบข้อมูลนักเรียน 
๘. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้น 

 ๕. การทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน 
 

๑. ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและ
สานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
๓. จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือเข้าระงับเหตุกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาท โดย
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน 
๔. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครองนักเรียน
ทราบและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับ 
๕. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ อปพร. หรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ๖. การถูกล่อลวงและ
ลักพา 

๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การ
ตัดสินใจ การให้ค าปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะการปูองกันตัวเองให้พ้นจากการ
ถูกล่อลวงและลักพา 
๒. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

   

- ๑๑ - 



   
ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 

  ๓. ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการสอดส่องนักเรียนอย่างท่ัวถึง
และสม่ าเสมอ 
๔. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อปูองกันการถูก
ล่อลวงและลักพา 
๕. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพา และวิธีการปูองกัน
ให้นักเรียนทราบทุกระยะ 
๖. ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้ปกครอง เพื่อด าเนินการติดตามค้นหา 
๗. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เก่ียวข้องในการแจ้งเบาะแส 
๘. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดยรายงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับ 

 ๗. สื่อลามกอนาจาร 
 

๑. ควบคุมดูแลการน าข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ 
ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา 
๒. จัดท าหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ที่ดี และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน 
๓.จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
๔. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เก่ียวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล 
ตามแหล่งจ าหน่ายและเผยแพร่ 
๕. ด าเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนน าสื่อลามกอนาจาร
เข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
๖. มอบครูประจ าชั้น ติดตามและเฝูาระวัง ภายหลังด าเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น 
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ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 

 ๘. อบายมุข ๑. ก าหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท 
๒. จัดท าแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน 
๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและปัญหาอบายมุข  
ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน 
๔. มอบหมายครูประจ าชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มท่ีมี
ปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้น 
๕. ส ารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดท าเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพ่ือการ
ประสานกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
๖. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทั้งการ
เรียน ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การออกเท่ียวเตร่ หรือการท ากิจกรรมนอกบ้าน 
รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 
๗. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการให้
ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลปูองกันไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่ง
อบายมุขต่าง ๆ 
๘. จัดท าทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
๙. เชิญผู้ปกครองประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่าง
จริงจังร่วมกัน 
๑๐. จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดย
การประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน  

 ๙. พฤติกรรมชู้สาว
ระหว่างนักเรียน 
 

๑. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการวางตัว
คบเพ่ือนต่างเพศ และจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา 
๒. มอบหมายครูประจ าชั้น ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
๓.จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ อันจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมในทางท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๔. ก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวัน 
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ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 

  ๕. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและ
โรงเรียนในการแจ้งเบาะแส 
๖. เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบสืบหาข้อเท็จจริง
และด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชารายงาน
ตามล าดับขั้นตอน 
๗. ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม 
๘. ติดตาม ก ากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

 ๑๐. อินเทอร์เน็ตและ
เกมส์ 

๑. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต 
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์ 
๓. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
ในการปูองกัน กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมส์ 
เป็นต้น 
๔. ครูฝุายปกครองและครูที่ปรึกษาก ากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนและ
ประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน 
๕. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
๖. ด าเนินการน ากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้
อินเทอร์เน็ต 
๗. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่างๆ  
๘. ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบ
ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมส์ที่ให้บริการนักเรียนช่วงเวลาเรียน 

 ๑๑. ด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน 
 

๑. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน การปูองกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมการปูองกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ  
ให้ระบาดมากข้ึน  
๒. จัดท ามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
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  ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน 
๔. ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือดูแล
นักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด 
๕. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด 
๖. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดข้ึนในโรงเรียน 
๗. จัดน้ าดื่ม น้ าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้ าและระบบการจ่ายน้ าให้ถูก
สุขอนามัย 
๘. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย 
๙. มีอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้างมือของนักเรียน
อย่างถูกวิธี 
๑๐. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจ าหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  
๑๑. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ 

 ๑๒. ด้านสัตว์มีพิษ/สัตว์
อันตราย 
 

๑. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งก่ิงไม้ ก าจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มี
พิษเพ่ือให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน 
๒. ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจนวิธีการปูองกัน
และปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ 
๓. จัดท าปูายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษ/สัตว์อันตราย ในบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยง เช่น 
บริเวณรั้วสถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเบื้องต้น 
๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ 
เช่น ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือฉีดวัคซีนให้สัตว์ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า 
๕. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีท่ีได้รับพิษจาก
สัตว์มีพิษ/สัตว์อันตราย 
๖. จัดท าแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๑๓. สรุปมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ด้านภัยที่มีสาเหตุเกิดจาก
ด้านอื่น ๆ 

๑. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. จัดให้มีครูเวรรักษาความปลอดภัย 
๓. จัดให้มีแผนปูองกันภัย 
๔. จัดให้มีบริการให้ค าปรึกษา 

   

- ๑๕ - 



   
ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 

  ๕. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา 
๖. จัดให้มีปูายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ  
๗. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอรับความ
ช่วยเหลือทันท่วงที 
๘. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทาง
วางแผนปูองกันและแก้ไข 

 
การประเมินผลมาตรการป้องกันภัย  
  ให้จัดประชุมทบทวนและสรุปผลการด าเนินมาตรการปูองกันภัยของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในส่วนของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.  หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบที่ส าคัญหรือปรับเปลี่ยนมาตรการปูองกัน
ภัยที่มีผลกระทบต่อมาตรการปูองกันภัยฉบับเดิม จะได้ จัดส่งมาตรการปูองกันภัยที่ได้แก้ไขแล้วจัดส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดเก็บแทนฉบับเดิมต่อไป  
  ๒.  เมื่อ เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง ให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีมาตรการปูองกันภัยหรือไม่ และได้ปฏิบัติ  
ตามมาตรการปูองกันภัยหรือไม่ รวมถึงให้ตรวจสอบมาตรการปูองกันภัยที่ก าหนดไว้ว่าครอบคลุมเหตุที่เกิดหรือไม่ 
หากยังไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้มีการปรับปรุงมาตรการปูองกันภัยเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ 
  ๓.  ในการด าเนินการมีการใช้งบประมาณท้ังด้านบุคลากรและทางการเงินงบประมาณมากน้อยเท่าใด อย่างไร 
จะได้ด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๖ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปลอดภัยในสถานศึกษา 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียน................................. 
ที่ .......... /........... 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการป้องกันภัย 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 
................................................................................................  

                   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิ คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉ ก.ชน.) สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันน าไปสู่การฟ้องร้องต่าง ๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระท าความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมี
การเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว นั้น 

                   เพ่ือให้การด าเนินงาน ตามมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  บรรลุผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย จ าเป็นต้อง การด าเนินการ จัดท ามาตรการ
ป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
   1.   ต าแหน่ง             ประธานกรรมการ 
                    2.       ต าแหน่ง     กรรมการ   
                    3.    ต าแหน่ง    กรรมการ 

4.   ต าแหน่ง    กรรมการ 
             5.   ต าแหน่ง    กรรมการ 
 

                   ให้คณะกรรมการท่ีไดร้ับการแตง่ต้ังตามค าสัง่นี ้ปฏิบัติหน้าที ่จัดท ามาตรการป้องกันภัยของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รายงานผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 

                   ทัง้นี ้   ตั้งแตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป 
 

                                        สัง่   ณ    วันท่ี  .......  เดือน .............................พ.ศ. ..................... 
 
                                                                          ( ....................................... ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรยีน....................... 



 

ประกาศโรงเรียน........................................... 
เรื่อง   มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

---------------------------------------------------- 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกคิุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิด
เหตุความรุนแรงอันน าไปสู่การฟ้องร้องต่าง ๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระท าความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา นั้น    

 โรงเรียน....................................  ได้จัดท ามาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นมาตรการในการปฏิบัติราชการของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการด าเนินการป้องกันภัย รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

      ประกาศ  ณ  วันที่..... เดือน ................. พ.ศ.  .....    

 
                                                                          ( ....................................... ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรยีน....................... 

 

 

 

 
 
 
                                 
 



 แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
 

สถานศึกษา..................................................................... 
 

                                                                        วัน เดือน ปี..................................................................... 
 

เรื่อง    การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน   ............................................................................ 
 

ข้าพเจ้าอนุญาตน านักเรียน/นักศึกษา จ านวน..................คน    และครู/อาจารย์ควบคุม....................คน 
โดยมี.................................................................... เป็นผู้ควบคุมไป เพื่อ................................................................. 
ณ.......................................................จังหวัด...................................... เริ่มออกเดินทาง    วันที่...............................เดือน
.......................................................... พ.ศ.................... เวลา......................น.      และจะไปตามเส้นทางผ่าน
................................................................................. โดยพาหนะ.................................................   จะพักค้างคืนที่
.......................................................... และกลับถึงสถานศึกษา วันที่.............เดือน............................... พ.ศ. ................... 
เวลา......................น. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน...................... บาท   

การไปครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษาแล้ว 

 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

  (...........................................) 
   ต าแหน่ง..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
 

สถานศึกษา..................................................................... 
 

                                                              วัน เดอืน ปี.................................................................................. 
 

เรื่อง    การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน   ............................................................................ 
 

ด้วย(ชื่อสถานศึกษา)............................................................มีความประสงค์จะขออนุญาตน า(ชื่อนักเรียน/
นักศึกษา).......................................................................... ไปศึกษานอกสถานศึกษา          ในการไปครั้งนี้ มีนักเรียน 
นักศึกษา จ านวน................คน มีครู/อาจารย์ควบคุม....................คน โดยมี................................................................. 
เป็นผู้ควบคุมไป เพื่อ..................................................................................................................................................... 
ณ.......................................................จังหวัด........................................... เริ่มออกเดินทาง    วันที่...............................
เดือน.......................................................... พ.ศ.......................... เวลา......................น.      และจะไปตามเส้นทางผ่าน
................................................................................. โดยพาหนะ.......................................................   จะพักค้างคืนที่
.......................................................... และกลับถึงสถานศึกษา      วันที่.............เดือน.................................................. 
พ.ศ.................... เวลา......................น. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน...................... บาท   

จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตน า(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา)................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา 
 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(...........................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โปรดกรอกข้อความข้างล่างนี้และส่งกลับคืนสถานศึกษา 
             ข้าพเจา้............................................................ผู้ปกครองของ.......................................................................... 
(    ) อนุญาต   (    )ไม่อนุญาต ให้...........................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี ้

 
ลงชื่อ............................................................................ผู้ปกครอง 

 



 แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
 

สถานศึกษา..................................................................... 
 

                                                                 วัน เดือน ปี................................................................................. 
 

เรื่อง    การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน   ............................................................................ 
 

      ตามท่ีข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้น านักเรียน/นักศึกษา     มีจ านวน..................คน  และครู/อาจารย์
ควบคุม....................คน โดยมี............................................................................................. เป็นผู้ควบคุมไป เพื่อ
..................................................................................................................................................................................... 
ณ.......................................................จังหวัด...................................... เริ่มออกเดินทาง   วันที่............................... 
เดือน.......................................................... พ.ศ.  ................... เวลา......................น.  และจะไปตามเส้นทางผ่าน
................................................................................. โดยพาหนะ......................................................   จะพักค้างคืนที่
.......................................................... และกลับถึงสถานศึกษา  วันที่.............เดือน.............................. พ.ศ. .............. 
เวลา......................น. นั้น   

        การพานักเรยีนและนกัศึกษาไปครัง้นี้ เป็นไปด้วยความ (เรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อยให้ชี้แจงโดยละเอียด) 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(...........................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 
 
 
 
 
 
 



 แบบรายงานเหตุการณ์การพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา  
 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
    .................................................................................................................................................................................. 
2.วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม 
    .................................................................................................................................................................................. 
3.สถานที่จัดกิจกรรม 
   ................................................................................................................................................................................... 
4.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ................................................................................................................................................................................... 
5.ผู้ควบคุม 
     1) ............................................................................................................................................................................ 
     2) ............................................................................................................................................................................. 
    3) ............................................................................................................................................................................. 
6.วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ 
   ................................................................................................................................................................................... 
7.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
   ................................................................................................................................................................................... 
8.การแก้ไขปัญหา 
   ................................................................................................................................................................................... 
9.ข้อเสนอแนะ 
   ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน 
                                                              (..................................................) 
                                                   ต าแหนง่.......................................................... 
                                              วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ............ 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

********************************************* 
โรงเรียน ................................   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

ค าชี้แจง ให้สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามตาม มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   โดยเขียนเครื่องหมาย (  ) ในช่องผลการประเมิน 
 

 
 

รายการ 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

ผลการปฏิบัติงาน 
(กรณีที่ผลการปฏิบัติงาน 

ต่ ากว่า 3) 

 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

แก้ไข 

 

ก าลัง 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

การด าเนินงาน 
ล าดับที่ 1 ภัยบุคคล 

1.1 ครูกับนักเรียน 
1.1.1 การลงโทษเด็กนักเรียน 

- ลงโทษนักเรียน 
- ตัดคะแนนความประพฤติ

นักเรียนตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

- กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ใช้ในกรณีที่
นักเรียน และนักศึกษา
กระท าความผิดที่สมควร 
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด                     

1.1.2 การล่วงละเมิดหรือประพฤติไม่
สมควรกับนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรม/ปัญหา

ข้าราชการครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 

1.2 ครูกับบุคคลอ่ืน 
1.2.1 ขัดแย้งกับผู้ปกครองนักเรียน 

         



- สถานศึกษาจัดให้มีการ
ประชุมผู้ปกครองในแต่ละ
ภาคเรียน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้ง
พฤติกรรมของนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหา
หรือแนวทางในการแก้ไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรมของ
นักเรียน 

- -ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ลงโทษ
นักเรียนที่กระท าผิด ต้อง
แจ้งผู้ปกครองของนักเรียน
ทราบพร้อมระบุเหตุผลใน
การลงโทษการกระท า
ความผิด 

- -ผู้บริหารสถานศึกษา
ควบคุมก ากับดูแล หากมี
ความขัดแย้งต้องรีบแจ้ง
และรายงานผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการ 

1.2.2 ขัดแย้งกับชุมชน 
- สถานศึกษาต้องมีการ

ร่วมมือกับชุมชนในการ
จัดการเรียนการสอน 
กิจกรรม ประเพณีชุมชน 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็น เพ่ือให้
ชุมชนทราบในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
ให้ชุมชนรู้สึกว่าสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

- ผู้บริหารสถานศึกษา
ควบคุมก ากับดูแล หากมี



ความขัดแย้งต้องรีบแจ้ง
และรายงานผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการ     

1.2.3 เรื่องส่วนตัวกระทบในการ
ปฏิบัติราชการ 
- ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไม่ควรน า
เรื่องประโยชน์ส่วนตัว หรือ
ปัญหาส่วนตัวมากระทบ
การปฏิบัติราชการ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา
ควบคุมก ากับดูแล สอดส่อง
รวมทั้งให้ค าปรึกษากรณีที่
เกิดข้ึน 

1.3 ครูกับครู 
1.3.1ปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน 

 - ปัญหาการพฤติกรรมการล่วง
ละเมิด/คุกคามทางเพศ
เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

     - แนวทางการด าเนินการ/
กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

1.3.2 ปัญหาการชู้สาว 
   - ปัญหาการ พฤติกรรมการ ชู้

สาวในสถานศึกษา 
   - แนวทางการด าเนินการ/

กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ล าดับที่ 2 อุบัติภัย 
2.1.อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคาร 
   ประกอบ  

- โครงสร้างของอาคารเรียน 
อาคาร  

- ประกอบ   
- การใช้ครุภัณฑ์ 



- อุปกรณ์ไฟฟ้า 
- ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- ห้องน้ าห้องส้วม 

2.บริเวณสถานศึกษา 
- รั้วและประตูสถานศึกษา 
- บ่อน้ า สระน้ า บ่อเลี้ยงปลา 
- เขตก่อสร้างและกองวัสดุ

ช ารุด 
- ต้นไม้ 
- สนาม สนามเด็กเล่น สนาม

กีฬา  
- และอุปกรณ์กีฬา 
- โอ่งน้ า บ่อเกรอะบ่อซึม ถัง

เก็บน้ า 
- เตาเผาขยะและที่ท้ิงขยะ 

 
3. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
4.เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ 
5. การเดินทางไป - กลับ 
   5.1 การเดินทางเท้า   
   5.2 การเดินทางโดยยานพาหนะทางบก 
   5.3 การเดินทางโดยยานพาหนะทางน้ า 
6. การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 
7. การร่วมกิจกรรมส าคัญ  
   7.1การแสดงของนักเรียนบนเวทีหรือ 
        กลางแจ้ง 
   7.2 การเดินรณรงค์ลักษณะต่างๆ 
   7.3 การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา 
   7.4 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
   7.5 การเข้าร่วมพัฒนาชุมชน  
   7.6 การใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในการเปิดงาน 
         พิธีต่างๆ 

         

รวมคะแนน    
ล าดับที่ 3 สาธารณภัย  
   2.1 อัคคีภัย   

        



   2.2 วาตภัย 
   2.3 อุทกภัย 
   2.4 ธรณีพิบัติภัย 

รวมคะแนน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการประเมินมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

********************************************* 
โรงเรียน................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

ระดับการจัดการศึกษา   [       ] ปฐมวัย    [    ] ประถมต้น    [      ] ประถมปลาย     [      ] มัธยมศึกษาตอนต้น     
ขนาดสถานศึกษา          [      ] เล็ก      [  ] กลาง          [  ] ใหญ่                   [  ] ใหญ่พิเศษ  
          (นักเรียนน้อยกว่า 300 คน)   (301-1,000 คน)   (1,001 -2,000 คน)   (นักเรียนมากกว่า2,000 คน) 
วันที่รับการประเมิน ..................................................................................................................................................... 
รายช่ือผู้ประเมิน  1. ประธานกรรมการ  
                     2.     กรรมการ   
                     3.  กรรมการ 

4. กรรมการ  
              5. กรรมการ  
                     6. กรรมการและเลขานุการ  
สังกัดของคณะกรรมการประเมินระดับ   [    ] โรงเรียน    [  ] สหวิทยาเขต/กลุ่มโรงเรียน     [  ] เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

รายการที่ประเมิน 
คะแนนของกรรมการคนที่ ค่าเฉลี่ยของ 

คะแนน 
ร้อยละของ 
ค่าเฉลี่ย 

 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

ล าดับที่ 1 ภัยบุคคล 
(คะแนนเต็ม          คะแนน) 

        

ล าดับที่ 2 อุบัติภัย 
(คะแนนเต็ม       คะแนน) 

        

ล าดับที่ 3 สาธารณภัย 
(คะแนนเต็ม         คะแนน) 

        

รวม         

ผลการประเมินรวมทุกด้าน  [  ] ดี      (ร้อยละของค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ 80 - 100) 
       [  ] พอใช้      (ร้อยละของค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ 60 - 79) 
       [  ] ต้องปรับปรุง    (ร้อยละของค่าเฉลี่ย อยู่ในช่วงระดับต่ ากว่าร้อยละ 60) 
หมายเหตุ ในกรณีที่ร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนรายด้าน ต่ ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องให้มีการแก้ไขปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
********************************************* 

โรงเรียน...........................   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
ค าชี้แจง  แบบรายงานการด าเนินงานการ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ให้โรงเรียนเขียนข้อความท่ีโรงเรียนปฏิบัติปีละ 1 ครั้ง โดยเขียนเครื่องหมาย 
 ( ) ใน [  ] หน้าข้อความ และเขียนข้อความลงในช่อง ตามท่ีปฏิบัติไปแล้ว  

1. โรงเรียนมีแผนการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน 
    [    ]   มี                                 [    ]   ไม่มี 

2. กิจกรรมมาตรการที่ส าคัญด าเนินงานตามแผนมีอะไรบ้าง 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. กิจกรรมที่ส าคัญที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ผลการด าเนินงานของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    ด้านปริมาณ……………………..…….…………………………………………………………………………………………………………………. 
    ด้านคุณภาพ…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

5. สถิติการเกิดภัย 
 

เรื่อง 
เพศ  

รวม 
 

การด าเนินงานแก้ไข 
ชาย หญิง 

1.ภัยที่เกิดจากภัยบุคคล     

2.ภัยที่เกิดจากอุบัติภัย     
3.ภัยที่เกิดจากสาธารณภัย     

รวมทั้งสิ้น     

 
 
 



6. ปัญหาและอุปสรรค 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
   ภัยที่เกิดจากภัยบุคคล 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ภัยที่เกิดจากอุบัติภัย 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ภัยที่เกิดจากสาธารณภัย 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ผู้รายงาน................................................................... 
          (.....................................................) 

วันที่........................................................................ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


