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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
---------------------------------1. นโยบาย
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1263 ลงวันที่ 8 มีนาคม
2561 แจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีกระทาผิด
เพื่อออกมาตรการปูองกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกั ดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครอบคลุม กฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกสถานการณ์ โดยให้ผู้บริหาร
และบุคลากรทุกคนร่วมกันออกความคิดเห็น แล้วออกเป็นประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารวบรวมมาตรการปูองกันภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งให้กับ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทามาตรการกลางในการปูองกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) เพื่อจัดทาลิ้งค์เชื่อมต่อเว็บไซต์ของส่วนกลาง ภายในวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนาไปสู่การฟูองร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทาความรุนแรงต่อนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่
สู่สังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง ให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบเบื้องต้นว่ามี มาตรการปูองกันภัยหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันภัยหรือไม่
ถ้าไม่ดาเนินการตามมาตรการปูองกันภัย ถือเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี รวมถึงให้ตรวจสอบ
มาตรการปูองกันภัยที่กาหนดไว้ว่าครอบคลุมเหตุที่เกิดหรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีการปรับปรุง
มาตรการปูองกันภัยเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์
2. เป้าหมาย
1. เพื่อให้มีมาตรการปูองกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. เพื่อคุ้มครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รับ
ความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปูองกันภัยต่าง ๆ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. สาเหตุการเกิดภัยและมาตรการป้องกันภัย
จากการร่วมออกความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับภัยที่มีสาเหตุ
เกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ และต้องมีการกาหนดมาตรการปูองกันภัย สรุปได้ดังนี้
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ลาดับ
สาเหตุเกิดจาก
ที่
1. ภัยกับบุคคล
- ครู กับ นักเรียน

- ครู กับ บุคคลอื่น

- ครู กับ ครู
1. สร้างความรัก
ความเข้าใจ และ
การอยู่ร่วมกัน

2. พฤติกรรมชู้สาว
2

อุบัติภัย
๑. เกิดจากอาคารเรียน
อาคารประกอบ

มาตรการป้องกัน
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการลงโทษนักเรียน
1. สร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการลงโทษนักเรียน
2. ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนและสังคม
3. ปูองกันการกล่าวหาและร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
4. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานเป็นทีม การพัฒนางาน วิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
และสร้างความสัมพันธ์ รัก สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ภายในองค์กร
3. สร้างจิตสานึกให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
4. สร้างขวัญ กาลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
1. สร้างจิตสานึกให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพครู
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบวินัยและมาตรฐานโทษ
๑. ตรวจสอบระบบไฟฟูา สายไฟ โครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร
เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจาเป็น
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
๓. ปฐมนิเทศนักเรียนที่มาเข้าเรียนใหม่ เกี่ยวกับอาคารสถานที่
๔. ประชุมชี้แจงให้ความรู้ การดูแลรักษาเฝูาระวังความปลอดภัยของ
อาคารเรียน อาคารประกอบ
๕. จัดทาปูายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย
ทุกชั้นเรียน และมีแผนผังประกอบ
๖. จัดให้มีแผนซักซ้อมการปูองกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้ายกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
๗. ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ
๘. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
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ลาดับ
ที่

สาเหตุเกิดจาก
๒. เกิดจากบริเวณ
ภายในสถานศึกษา

มาตรการป้องกันภัย
๑. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแล การรักษาความ
ปลอดภัยตลอดทั้งวัน
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่งสถานพยาบาล
๓. กาหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนปุายในที่สูง/บ่อน้า/
สระน้า อย่างเข้มงวด
๔. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบารุงดูแลรักษาความสะอาด
โดยรอบสถานศึกษาสม่าเสมอ
๕. จัดให้มีปูายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
๖. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม
ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
๗. ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง
๘. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
๙. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทาลาย
๑๐. หลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย

๓. เกิดจาก
๑. สารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน
สภาพแวดล้อม
เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ภายนอกสถานศึกษา ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการหาแนวทางปูองกันและแก้ไข
๓. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
๔. เกิดจากเครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟูา ต่าง ๆ
เช่น เครื่องทาน้าเย็น
โทรทัศน์ พัดลม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

๑. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆ
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๒. ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ไฟฟูาต่างๆ ที่ชารุด
๓. แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม
๔. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้
5. กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์
ได้อย่างปลอดภัย

๕. เกิดจากการ เดินทาง ๑. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกาหนดมาตรการรับ-ส่ง
ไป – กลับระหว่าง
นักเรียน ตอนเช้าและเลิกเรียน
บ้านและสถานศึกษา ๒. กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ ขับขี่ให้ชิดทางซ้ายและ
เป็นแถว
๓. จัดครูเวรประจาวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ – ส่ง
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ลาดับที่

สาเหตุเกิดจาก

๖. เกิดจากการ
พานักเรียนไป
ศึกษานอก
สถานที่ และ
การนา
นักเรียนไป
ร่วมกิจกรรม

มาตรการป้องกันภัย
๔. แนะนาการเดินแถวกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบและให้พี่ดูแลน้อง
๕. ทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร
๖. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ – ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก
๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่โดยเคร่งครัด
๒. เตรียมการและวางแผนการดาเนินการอย่างชัดเจน
๓. จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
๕. จัดให้มีปูายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ปูายบอกชื่อขบวนรถ
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๗. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
๘. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ และ
ตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
๙. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
๑๐. จัดระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างใกล้ชิด
๑๑. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง
๑๒. ตรวจดูความเหมาะสมและความปลอดภัยของสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา
๑๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน

๗. เกิดจาก
๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยยานพาหนะ
ยานพาหนะรับ –
รับ – ส่งนักเรียน
ส่งนักเรียน
๒. ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพการใช้งาน
๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน เป็นต้น ประจายานพาหนะ
๔. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่ ใบอนุญาตการขับขี่
๕ ตรวจสอบการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยผู้โดยสาร
๖. กาหนดให้มีผู้ควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร
๗. กาหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียน เช่น
ห้ามห้อยโหน ปีนปุาย ยื่นแขนขาออกนอกตัวรถ หยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่
๘. ตรวจสอบจานวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้นลงรถยนต์
๙. จัดทาปูายชื่อรถรับ – ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน
๑๐. ให้มีการประกันภัยโดยความสมัครใจสาหรับนักเรียน
๓.

สาธารณภัย
๑. อัคคีภัย

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
๒. ให้ความรู้และจัดทาแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
๔. วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า
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๕. จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า
๖. ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา ห้องเรียนและห้องต่าง ๆ ในอาคารเรียน
อาคารประกอบ
๗. แจ้งเจ้าพนักงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบพยานหลักฐาน
๘. รายงานต้นสังกัดทราบทันที

2. วาตภัย

๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
๓. ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างสม่าเสมอ
๔. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใกล้อาคาร
๕. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่าเสมอ
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๗. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ

3. อุทกภัย

๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
๓. ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างสม่าเสมอ
๔. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่าเสมอ
๕. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๖. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ

อื่นๆ
1. สารเสพติด

2. การทะเลาะ
วิวาท

๑. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก และให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน
๒. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและ
สานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
๓. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น งานศิลปะ
ด้านดนตรี และกีฬา เป็นต้น
๔. จัดกลุ่มเฝูาระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๕. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
๖. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๗. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
๘. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๙. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๑๐. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจา
๑. ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. จัดทาระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและ
สานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
๓. จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาท
โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน
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๔. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ
และจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ
๕. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ อปพร. หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. การอุปโภค
บริโภคของ
นักเรียน

๑. จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (อย.น้อย) เพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
สารปนเปื้อนในอาหาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
๒. จัดทาปูายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องอุปโภคบริโภค
อย่างถูกสุขอนามัย
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
โรงอาหารของโรงเรียน
๔. จัดให้มีระบบกาจัดขยะ การบาบัดน้าเสีย และจัดสร้างบ่อดักไขมัน
๕. ในกรณีเกิดอุบัติภัยจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน ให้ดาเนินการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล
๖. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
๗. จัดครูอนามัยอานวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาลร่วมกับผู้ปกครองเพื่อ
รับทราบข้อมูลนักเรียน
๘. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น

4. สื่อลามก
อนาจาร

๑. ควบคุมดูแลการนาข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา
๒. จัดทาหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน
๓. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
๔. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล
ตามแหล่งจาหน่ายและเผยแพร่
๕. ดาเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนนาสื่อลามกอนาจารเข้ามา
สถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๖. มอบครูประจาชั้น ติดตามและเฝูาระวัง ภายหลังดาเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น

5. อินเทอร์เน็ต
และเกมส์

๑. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
อย่างสร้างสรรค์
๓. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ งเพื่อปูองกัน
กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมส์ เป็นต้น
๔. ครูฝุายปกครองและครูที่ปรึกษากากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนและประสาน
กับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน
๕. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน
และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
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๖. ดาเนินการนากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้
อินเทอร์เน็ต
๗. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่างๆ
๘. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบ
ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมส์ ที่ให้บริการนักเรียนช่วงเวลาเรียน

4. การประเมินผลมาตรการป้องกันภัย
ให้จัดประชุมทบทวนและสรุปผลการดาเนินมาตรการปูองกันภัยของของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในส่วนของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลังปิดภาคเรียน
ที่ ๒ ของปีการศึกษา เพื่อดาเนินการ ดังนี้
1.
หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบที่สาคัญหรือปรับเปลี่ยนมาตรการปูองกันภัยที่มีผลกระทบต่อมาตรการ
ปูองกันภัยฉบับเดิมจะได้จัดส่งมาตรการปูองกันภัยที่ได้แก้ไขแล้วจัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดเก็บแทนฉบับเดิมต่อไป
2. เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง ให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีมาตรการปูองกันภัยหรือไม่ และ
ได้ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันภัยหรือไม่ รวมถึงให้ตรวจสอบมาตรการปูองกันภัยที่กาหนดไว้ว่าครอบคลุมเหตุที่เกิด
หรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะได้มีการปรับปรุงมาตรการปูองกันภัยเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์
3. ในการดาเนินการมีการใช้งบประมาณทั้งด้านบุคลากรและทางการเงินงบประมาณมากน้อยเท่าใด
อย่างไร จะได้ดาเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณดาเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. 2561

