
 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๒ 
................................................... 

 
              ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ที่เกิดเหตุการณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระท าความรุนแรงต่อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันและต่อนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคม
ออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวาง และจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีการฟ้องร้องเป็นคดีต่างๆ อยู่เนืองๆ 
 

         ดังนั้น เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้มีส่วนเกีย่วข้อง และ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหาการร้องเรียน ฟ้องร้องต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
               ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๗   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

 (นายมนัส เจียมภูเขียว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
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ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ( ฉก.คศ.ชย.๒) 

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

๑.หลักการและเหตุผล 
             ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๒  ทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีกระท าผิด เพื่อออกมาตรการป้องกัน
ภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกสถานการณ์  โดยให้ผู้บริหารและ
บุคลากรทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วออกเป็นประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  รวบรวมมาตรการป้องกันภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  จัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดท า
มาตรการกลางในการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และแจ้งที่อยู่ของเว็บไชต์ (URL) เพ่ือจัดท าลิ้งค์เชื่อมต่อเว็บไชต์
ของส่วนกลาง  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน) สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันน าไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ จากสภาพปัญหาในปัจจุบันที่เกิด
เหตุการณ์ที่ข้าราชการครูฯ ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระท าความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการ
เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 
 
๒.เป้าหมาย 
          ๑) เพ่ือให้มีมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
           ๒) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความ
ช่วยเหลือการป้องกัน คุ้มครองความปลอดภัยในด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านสังคม 
           ๓) เพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น 
๓.ยุทธศาสตร์ 
           ๑) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          ๒) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการดูแล
ความปลอดภัย 
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          ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          ๔) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหา ระบบดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุงและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร 
 

๔.แนวทางการด าเนินงาน 
        ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ออกมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ รับทราบทั่วกัน  และก าชับให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันภัยโดยเคร่งครัด 
        ๒. ก าชับให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการตามมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาโดยเคร่งครัด 
        ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  ก ากับ ติดตาม ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่งให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
        ๔. เมือ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้รับรายงานการฝ่าฝืนมาตรการที่
ก าหนด เช่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหรือกระท ารุนแรงต่อ
นักเรียนหรือและมีมูลตามกรณีท่ีถูกกล่าวหา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต ๒ หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๔๓  สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าส่วนราชการหรือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแตก่รณีเป็นการชั่วคราวและเสนอศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิเพ่ือพิจารณา
เสนอ กศจ. ชัยภูมิ อนุมัติ ควบคู่กับการด าเนินการทางวินัย 
        ๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  โดยศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ( ฉก.คศ.ชย.๒) ร่วมกับ
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  
(ฉก.ชน.ชย.๒) ลงพื้นที่ร่วมกันแก้ไข/บรรเทาปัญหากับสถานศึกษาทันที 
       ๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามควรต่อไป 
       ๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ โดยศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ (ฉก.คศ.ชย.๒) รายงาน
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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๕.สาเหตุการเกิดภัย และมาตรการป้องกันภัย 
ล ำดับ สำเหตุเกิดจำก มำตรกำรป้องกันภัย 

๑. ภัยบุคคล 
-ครู กับนักเรียน 

- ให้สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกำร
ท ำควำมเข้ำใจและหำรือข้อตกลงร่วมกัน  เรื่องกำรลงโทษนักเรียนสำมำรถท ำได้ แต่
ต้องไม่เกินกว่ำเหตุ และให้สถำนศึกษำท ำหนังสือแจ้งควำมประพฤติของนักเรียนให้
ผู้ปกครองทรำบ พร้อมกับหำแนวทำงแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 
-ให้โรงเรียนหรือสถำนศึกษำมีกำรเชิญนักจิตแพทย์มำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
พฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่ำงกัน ออกไปจำก
สภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย และกำรอบรมเลี้ยงดู 
- ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ก ำกับติดตำมไม่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำลงโทษนักเรียนด้วยวิธีควำมรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ควำมโกรธ หรือ 
ควำมพยำบำท โดยค ำนึงถึงอำยุของนักเรียน  และควำมร้ำยแรงของพฤติกรรม
ประกอบกำรลงโทษด้วย เพ่ือที่จะแก้นิสัยควำมประพฤติท่ีไม่ดีของนักเรียน 
 ในกรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ลงโทษนักเรียนที่มีควำม
ประพฤติผิด กฎ ระเบียบ กฎหมำย ต้องท ำหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำเหนือตน
ทรำบพร้อมระบุเหตุและกำรลงโทษกำรกระท ำควำมผิด โดยให้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. 2548 
ซึ่งมีกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิด มี 4 สถำน ดังนี้ 
(1) ว่ำด้วยกำรตักเตือน : ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระท ำควำมผิดไม่ร้ำยแรง 
(2) กำรท ำทัณฑ์ : ใช้ในกรณีที่นักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับสภำพนักเรียน
ตำมกฏกระทรวงว่ำด้วยควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ หรือกรณีที่ท ำให้เสีย
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถำนศึกษำหรือฝ่ำฝืนระเบียบของสถำนศึกษำ หรือ
ได้รับโทษว่ำกล่ำวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลำบกำรกระท ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 
และเชิญบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองมำบันทึกทรำบควำมผิดและรับรองกำรท ำทัณฑ์
บนไว้ด้วย 
(3) กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ :  ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรตัดคะแนน
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำก ำหนด และให้ท ำบันทึก
เป็นข้อมูลหลักฐำน 
(4) ท ำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณี 
ที่นักเรียนและนักศึกษำกระท ำควำมผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
กำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมแนวทำงกระทรวงก ำหนด  
- สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประเมินสภำวะทำงอำรมณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ  

 -ครูกับบุคคลอ่ืน - สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครอง ในแต่ละภำคเรียน อย่ำงน้อย 
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ  
รวมทั้งหำรือแนวทำงในกำรแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 
- เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ลงโทษนักเรียนที่กระท ำผิด กฎ 
ระเบียบ กฎหมำย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทรำบพร้อมระบุเหตุและกำร
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ลงโทษกำรกระท ำควำมผิด โดยให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีกำรลงโทษผู้กระท ำผิด   
มี 4 สถำน ดังนี้ 
(1) ว่ำกล่ำวตักเตือน : ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระท ำควำมผิดไม่ร้ำยแรง 
(2) กำรท ำทัณฑ์ : ใช้ในกรณีที่นักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับสภำพนักเรียน
ตำมกฏกระทรวงว่ำด้วยควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ หรือกรณีที่ท ำให้เสีย
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถำนศึกษำหรือฝ่ำฝืนระเบียบของสถำนศึกษำ หรือ
ได้รับโทษว่ำกล่ำวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลำบกำรกระท ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 
และเชิญบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองมำบันทึกทรำบควำมผิดและรับรองกำรท ำทัณฑ์
บนไว้ด้วย 
(3) กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ :  ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรตัดคะแนน
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำก ำหนด และให้ท ำบันทึก
เป็นข้อมูลหลักฐำน 
(4) ท ำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณี 
ที่นักเรียนและนักศึกษำกระท ำควำมผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตำมแนวทำงกระทรวงก ำหนด  
- สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในพฤติกรรมของบุตรหลำน
ของผู้ปกครองควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน  

 - ครูกับครู 1. ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรักษำควำมสำมัคคีระหว่ำงข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยกัน  
2.ห้ำมพูดจำ ใส่ร้ำยกลั่นแกล้งกดขี่ข่มเหงหรือร้องเรียนโดยปรำศจำกควำมเป็นจริง  
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยกัน  
3. ห้ำมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประพฤติตนไปในทำงชู้สำวกับ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสของตน หรือบุคคลอ่ืนที่มีคู่สมรสแล้วหรือมีควำมสัมพันธ์เกิน
เลยควำมเป็นเพื่อนร่วมงำนตำมปกติ  
4. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอำศัยสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ หลอกลวง 
กลั่นแกล้ง หรือให้ข้อมูลเท็จต่อเพ่ือนร่วมงำน เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมำย 
5. ห้ำมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแต่งกำย หรือแสดงกิริยำอำกำรใน
ลักษณะเป็นกำรยั่วยุอำรมณ์ทำงเพศของเพื่อนร่วมงำน 

2. อุบัติเหตุ   
- อุบัติเหตุจำก
อำคำรเรียน 
อำคำรประกอบ 

1.ตรวจสอบโครงสร้ำงและส่วนประกอบอำคำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
2.แต่งตั้งบุคลำกรในกำรดูแลรักษำอำคำรสถำนที่ 
3.สร้ำงควำมตระหนักและให้รู้กำรรักษำควำมปลอดภัยแก่นักเรียน 
4.จัดท ำป้ำยข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในจุดอันตรำย 
5. ซ่อมแซมส่วนประกอบอำคำรให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย 
6. จัดให้มีแผนกำรป้องกันและกำรเคลื่อนย้ำยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 -อุบัติเหตุจำก
บริเวณสถำนศึกษำ 

1.แต่งตั้งครูเวรประจ ำวันคอยควบคุม ก ำกับ ติดตำมดูแลกำรรักษำควำมปลอดภัย 
ตลอดทั้งวัน 
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2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยำบำลเบื้องต้น และน ำส่งสถำนพยำบำล 
3. หลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรปีนต้นไม้ 
4. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัยเสมอ 
5. จัดให้มีป้ำยค ำเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเกิดอุบัติเหตุ 
6. จัดให้มีควำมรู้และแนวทำงปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม  
ซึ่งอำจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรำย 
7.ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
8.จัดให้มีระบบกำรขออนุญำตออกนอกสถำนศึกษำ 
9.จัดให้มีกำรบ ำรุงดูแลรักษำควำมสะอำดโดยรอบสม่ ำเสมอ 
10.จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพ่ือสะดวกในกำรจัดเก็บและท ำลำย 
11. หลีกเลี่ยงกำรจัดซื้ออุปกรณ์กีฬำหรือเครื่องเล่นที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ง่ำย 

 - อุบัติเหตุจำก
สภำพแวดล้อมของ
สถำนศึกษำ 

1. มีกำรส ำรวจสภำพปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม มลภำวะในสถำนศึกษำและชุมชน 
 เพ่ือหำแนวทำงแก้ไข 
2.แต่งตั้งคณะกรรมกำร โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในกำรหำแนวทำงป้องกันและแก้ไข 
3.ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น 
4.จัดกิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักต่อปัญหำสิ่งแวดล้อมให้กับ 
นักเรียน บุคลำกรในสถำนศึกษำและชุมชน 

 - อุบัติเหตุจำก
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และอุปกรณ์ ต่ำงๆ 

1.ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่ำงๆก่อนใช้ทุกครั้ง 
2. ห้ำมใช้เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่ำงๆที่ช ำรุด 
3.แนะน ำ สำธิต และควบคุมกำรใช้อย่ำงถูกวิธีตำมประเภทของอุปกรณ์ 
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในที่เก็บทุกครั้งอย่ำงเป็นระเบียบและ 
   ปลอดภัย 
5.ก ำกับ ดูแลนักเรียนในกำรใช้เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมำะสมกับ 
   ประเภทกิจกรรม 

 - อุบัติเหตุจำกกำร
เดินทำง ไป-กลับ 
ระหว่ำงบ้ำน และ
สถำนศึกษำ 

1.สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก ำหนดมำตรกำรรับ-ส่งนักเรียน 
ตอนเช้ำและเลิกเรียน 
2.ก ำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยำน จักรยำนยนต์ให้ชิดทำงซ้ำยและเป็นแถว 
3.จัดครูเวรประจ ำวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมำรับ 
4.แนะน ำกำรเดินแถวกลับบ้ำนและให้พ่ีดูแลน้อง 
5.ท ำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรฝึกปฏิบัติตำมกฎจรำจร 
6.จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้ำออก 

 - อุบัติเหตุจำกกำร
พำนักเรียนไป
ศึกษำนอก   
สถำนศึกษำ 

1.ศึกษำและปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรพำนักเรียนไป 
ศึกษำนอกสถำนศึกษำโดยเคร่งครัด 
2.เตรียมกำรและวำงแผนกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 
3.จัดท ำประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทำง 
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
5.จัดให้มีป้ำยชื่อแสดงรำยละเอียดนักเรียน/ป้ำยบอกชื่อขบวนรถ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
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7.ควบคุมดูแลกำรซื้ออำหำรรับประทำน 
8.หำกมีกำรใช้พำหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสภำพรถยนต์  
 และตรวจประวัติคนขับเพ่ือควำมปลอดภัย 

 - อุบัติเหตุจำก 
กำรน ำนักเรียนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมส ำคัญ 

1.ศึกษำและปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรพำนักเรียนไป 
ศึกษำนอกสถำนศึกษำโดยเคร่งครัด 
2.เตรียมกำรและวำงแผนกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 
3.จัดท ำประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทำง 
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
5.จัดให้มีป้ำยชื่อแสดงรำยละเอียดนักเรียน/ป้ำยบอกชื่อขบวนรถ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
7.ควบคุมดูแลกำรซื้ออำหำรรับประทำน 
8.หำกมีกำรใช้พำหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสภำพรถยนต์  
 และตรวจประวัติคนขับเพ่ือควำมปลอดภัย 

3. อุบัติภัย  
- อัคคีภัย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
2.ให้ควำมรู้และจัดท ำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับกำรดับไฟ หนีไฟ 
3.จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่อยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
4. วำงแผนรับสถำนกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ 
5. จัดแหล่งข้อมูลที่สำมำรถติดต่อขอควำมช่วยเหลือไว้ล่วงหน้ำ 
6. ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถำนศึกษำ อำคำรและห้องต่ำงๆ  
7. รำยงำนต้นสังกัดทันที 

 - วำตภัย  1. ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจำกอันตรำย 
2. จัดให้มีกำรอยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำร 
3. ตรวจสอบสภำพอำคำรต่ำงๆอย่ำงสม่ ำเสมอ 
4. ตัดแต่งก่ิงไม้ที่อยู่ใกล้อำคำร 
5. ติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศสม่ ำเสมอ 
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
7. จัดให้มีเครือข่ำยองค์กรภำครัฐเอกชนเพื่อสำมำรถติดต่อขอควำมช่วยเหลือทันที 

 - อุทกภัย  1. ให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจำกอันตรำย 
2. จัดให้มีกำรอยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำร 
3. ตรวจสอบสภำพอำคำรต่ำงๆอย่ำงสม่ ำเสมอ 
4. ติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศสม่ ำเสมอ 
5. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
6. จัดให้มีเครือข่ำยองค์กรภำครัฐเอกชนเพื่อสำมำรถติดต่อขอควำมช่วยเหลือทันที 
 
 

3. สำธำรณภัย  
- สื่อสังคมออนไลน์  

1. ห้ำมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลงเผยแพร่ข้อควำมหรือภำพถ่ำย
อันเป็นเท็จ อันเป็นกำรดูหมิ่นหรือหมิ่นประมำทผู้อ่ืน หรืออันเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้อื่นในสื่อสังคมออนไลน์  
2. ห้ำมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลงเผยแพร่ข้อควำมหรือภำพถ่ำย
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อันเป็นกำรท ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ร ำคำญ  
3. ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติตำม พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อย่ำงเคร่งครัด  

4.  อ่ืน ๆ  
- สื่อลำมกอนำจำร 

1. ให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรล่อลวง ภัยคุกคำมทำงเพศและวิธีกำร
ป้องกันให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบทุกระยะ  
2. ห้ำมเผยแพร่สื่อลำมกอนำจำร สนทนำ หรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในท ำนองลำมก
อนำจำรในที่ท ำงำนและสถำนศึกษำ 
3. ห้ำมแสดงภำพถ่ำย หรือเอกสำรใด ๆ ที่เป็นกำรสื่อสำรในทำงลำมกอนำจำรในที่
ท ำงำนและสถำนศึกษำ 

 - อบำยมุขและสำร
เสพติด  

1. ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่บุคคลและชุมชน 
ในกำรปฏิบัติตนให้ปรำศจำกอบำยมุขท้ังปวง 
2. ห้ำมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเล่นกำรพนันทุกชนิดที่ผิดกฎหมำย 
3. ห้ำมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำค้ำและเสพสำรเสพติดทุกชนิด  
4. ให้ปิดป้ำย สัญลักษณ์ เขตปลอดยำเสพติดในสถำนที่ท ำงำน 
5. ห้ำมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเท่ียวเตร่ในยำมวิกำลในสถำนที่ที่ไม่
เหมำะสม 

 
๖.การประเมินผลมาตรการป้องกันภัย 
            ให้จัดประชุมทบทวนและสรุปผลการด าเนินมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ในไตรมาสที่ ๔  ของทุกปี เพ่ือ
ด าเนินการดังนี้ 

 ๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบที่ส าคัญหรือปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันภัยที่มีผลกระทบต่อ 
มาตรการป้องกันภัยฉบับเดิมจะได้จัดส่งมาตรการป้องกันภัยที่ได้แก้ไขแล้วไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดเก็บแทนฉบับเดิมต่อไป 
           ๒. เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง ให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีมาตรการป้องกันภัยหรือไม่ และได้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยหรือไม่ รวมถึงให้ตรวจสอบมาตรการป้องกันภัยที่ก าหนดไว้ว่าครอบคลุมเหตุที่
เกิดหรือไม่หากยังไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้มีการปรับปรุงมาตรการป้องกันภัยให้เป็นปัจจุบันและ
ทันต่อเหตุการณ์ 
          ๓. ในการด าเนินการมีการใช้งบประมาณท้ังด้านบุคลากรและทางการเงินมากน้อยเพียงใด อย่างไร  
จะได้ด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการต่อ 

 
 


