1

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
สาเหตุ
๑. ภัยบุคคล
๑.๑ การลงโทษนักเรียน
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- ครูกับนักเรียน

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑.โรงเรียนกาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง โดยไม่ขัดแย้งกับ
กฎกระทรวงหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจาปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ในการทาความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียน
สามารถทาได้แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้โรงเรียนทาหนังสือแจ้งความ
ประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรม
ของนักเรียน
๓.โรงเรียนมีการเชิญจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยามาเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน
ย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยและการอบรมเลี้ยงดู
๔.ผู้บริหารโรงเรียน กากับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงหรือกลั่นแกล้งด้วยความโกรธ
หรือความพยาบาท โดยคานึงถึงอายุของนักเรียนและความร้ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบด้วย วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความประพฤติที่ไม่ดีของ
นักเรียน
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงโทษนักเรียน
ที่ประพฤติผิดกฎ ระเบียบ ต้องรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุเหตุและวิธีการลงโทษ โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งโทษสาหรับ
นักเรียนที่กระทาความผิดมี ๕ สถาน คือ
๑) การว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทาความผิด
ไม่ร้ายแรง
๒) การทาทัณฑ์บน : ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
- ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
- ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์หรือฝ่าฝืนระเบียบของ
โรงเรียน
- ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ไม่เข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง มาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
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- ครูกับผู้ปกครอง

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๓) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบที่โรงเรียน
กาหนดและให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
๔) การทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียน
กระทาความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕) การพักการเรียน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
- แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเกินกว่าปกติอันมีผลกระทบต่อร่างกาย
หรือจิตใจของผู้อื่น
- แสดงพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
อย่างร้ายแรง
- แสดงพฤติกรรมรุนแรงที่อาจละเมิดสิทธิของผู้อื่น
- กระทาการที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
การพักการเรียนจะสั่งพักครั้งหนึง่ ได้ไม่เกิน ๗ วัน โดยให้เป็นอานาจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาโดยความเห็นชอบของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยดาเนินการให้นักเรียนกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
๑) การทาคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ทาความสะอาดโรงเรียน
เป็นต้น
๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเข้าค่ายอบรมหลักสูตร
คุณธรรม เป็นต้น
๓) พบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อการบาบัดฟื้นฟู ซึ่งการดาเนิน
การในส่วนนี้จาเป็นต้องทาร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง
๕. โรงเรียนจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจาปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมรายงานให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๑.โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียน อย่างน้อย
ภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
รวมทั้งหารือแนวทางในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
๒.กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงโทษนักเรียนที่
ประพฤติผิดกฎ ระเบียบ ผู้บริหารโรงเรียน ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุเหตุและวิธีการลงโทษ โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเคร่งครัด
๓.โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมของ
นักเรียน เพื่อร่วมกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับ
ผู้ปกครอง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
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๑.๒ การล่วงละเมิดและคุกคาม
ทางเพศ
- ครูกับนักเรียน
- ครูกับครู
- ผู้บริหารโรงเรียน
กับครู

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑.ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนในปกครอง
๒.ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น แต่งกายให้
เหมาะสมหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตา หรือทางานสองต่อสองกับ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ไม่สนิทสนมหรือเพศตรงข้าม เพศที่สามหรือมีผู้ที่
ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีที่ถูกเรียกเข้าพบ หรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลา
ทางาน
๓.ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ช่วยกันสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิดและ
การคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม่เพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับ
เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนนักเรียน
๔.ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีจิตสานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทางานของตนเอง เห็นคุณค่าการ
ทางานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น
๕.ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ควรทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการปูองกันปัญหาการ
ล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ
๖.ผู้บริหารโรงเรียนกาหนดพฤติกรรมที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนพึงระวังและไม่ควรปฏิบัติ เนื่องจากเข้าข่ายเป็น
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศให้ครอบคลุมกรณีต่างๆ ดังนี้
๑) การกระทาทางสายตา เช่น การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ
มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องมองไปที่คอเสื้อจนทาให้ผู้ถูกมอง
รู้สึกอึดอัด อับอาย ไม่สบายใจหรือผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความรู้สึก
เช่นเดียวกัน
๒) การกระทาด้วยวาจา เช่น การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และ
การแต่งกายที่ส่อไปในทางเพศ การชักชวนให้กระทาการใดๆ ในที่ลับตา
ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก
การโทรศัพท์ลามก การจับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคล
การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ
การพูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความชื่นชอบใน
เรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของ
ผู้อื่น เป็นต้น
๓) การกระทาทางกาย เช่น การสัมผัสร่างกายผู้อื่น การลูบคลา
การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอก
ล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัวและการสัมผัสทางกายอื่นใดที่ไม่น่าพึงประสงค์
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
การดึงคนมานั่งตัก การตามตื้อโดยที่อีกฝุายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจยืน
ใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปาก
แบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทาท่าน้าลายหก การแสดง
พฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น
๔) การกระทาอื่น ๆ เช่น การแสดงรูปภาพ วัตถุและข้อความที่
เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโปฺในที่ทางานหรือโรงเรียนและใน
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของตน
๕) การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโปฺ การเขียน
การวาดภาพทางเพศในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ
หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศ
ทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น
๖) การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น หางานให้นักเรียนทาช่วง
ปิดภาคเรียน ให้ผลการเรียน ทุนการศึกษา การเลื่อนเงินเดือนหรือตาแหน่ง
การต่อสัญญาการทางานหากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศยอมมี
เพศสัมพันธ์ การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการศึกษาหรือการจ้างงาน
การข่มขู่ว่าจะทาร้าย การบังคับให้มีการสัมผัสทางเพศหรือพยายามกระทา
ชาเราหรือข่มขืนกระทาชาเรา
๗.เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศให้ดาเนินการดังนี้
กรณีเป็นผู้ถูกกระทา
๑) ให้แสดงออกทันทีว่า ไม่พอใจในการกระทาของผู้กระทาและถอยห่าง
จากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนั้น
๒) ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทาหยุดการกระทาและร้องเรียกให้ผู้อื่นช่วย
๓) ถ้าหากทาได้ให้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง
บันทึกภาพหรือถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปวีดีโอ
๔) บันทึกเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น
โดยจดวัน เวลา สถานที่ และบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อพยานและ
หรือบุคคลที่สามที่กล่าวถึงหรืออยู่ในเหตุการณ์
๕) แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจได้ทราบทันที
๖) หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน และแจ้งปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชาด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงาน เพื่อนนักเรียน
เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้
๗) กรณีผู้ถูกกระทาอายหรือกลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ถูกกระทา
๘) ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด หรือเขียนถึง
ผู้กระทา เพื่อแจ้งให้ผู้กระทาทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ และร้อง
ขอให้หยุดการกระทาผู้ถูกกระทาอาจขอให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือพูดในนาม
ตนเองได้
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๙) ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองให้ดาเนินการดังนี้
- ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทาหลังจากเกิด
เหตุการณ์ขึ้น และให้ผู้บังคับบัญชาสืบหาข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน
หากไม่ดาเนินการใดๆ ให้ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- ร้องขอต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทา ประสาน งานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการประชุมหารือ เพื่อหาทางยุติเรื่องหรือ
ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือเรื่องดังกล่าว
กรณีเป็นผู้บริหารโรงเรียน
๑) สืบหาข้อเท็จจริงและแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามกาหนด
ดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน
๒) ให้คาแนะนาหรือสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียม
กัน และไม่ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดจนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับ
การพิสูจน์ว่ากระทาผิดจริง โดยกระบวนการดาเนินการทางวินัย
๓) เป็นคนกลางในการเจรจาแก้ปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและลับ เช่น
เจรจากับผู้กระทาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความ
นาเสนอเรื่องแก่ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ให้พบปะ
กัน เป็นต้น
๔) เมื่อตกลงกันได้แล้ว ให้ทั้งสองฝุายลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นข้อตกลงในทางแพ่ง
๕) หากไม่สามารถตกลงกันได้และผู้ร้องหรือผู้เสียหายประสงค์จะดาเนิน
คดีอาญาหรือคดีแพ่งก็ให้ดาเนินการตามความประสงค์ หรือหากมีการแจ้ง
ความร้องทุกข์เพื่อดาเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตารวจไว้ก่อนหน้าทันที
หลังจากเกิดเหตุการณ์ และไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้ดาเนินการในทางคดี
ตามความประสงค์
กรณีเป็นผู้ถูกกล่าวหา
ในระหว่างการร้องทุกข์ เมื่อสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีมูลอันควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยตามระเบียบ
ราชการ โดยยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและให้ผู้
ถูกกล่าวหาได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น และให้โอกาส
ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้สิทธิในการแสดง
เอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา และเมื่อผลการสอบสวนรับฟัง
ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทาผิด ให้ลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีให้
เหมาะสมกับความผิด และรายงานการดาเนินการทางวินัยตามระเบียบของ
ทางราชการ
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๑.๓ การล่วงละเมิดทางร่างกาย
และจิตใจ
- นักเรียนกับนักเรียน

๑.๔ นักเรียนเกี่ยวข้องกับ
สารเสพติด






มาตรการป้องกันและแก้ไข
กรณีเป็นผู้ร้องทุกข์หรือพยาน
๑) เมื่อมีการร้องทุกข์ ผู้ร้องหรือพยานจะไม่ถูกดาเนินการใดๆที่กระทบ
ต่อหน้าที่การงานและการดารงชีวิต หากจาเป็นต้องดาเนินการใดๆ เช่น
การแยกสถานที่ทางาน เพื่อปูองกันมิให้ผู้ร้องหรือพยานและผู้ถูกกล่าวหา
พบปะกัน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องหรือพยาน
๒) คาร้องขอของผู้ร้องหรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางาน
หรือวิธีการในการปูองกันหรือแก้ปัญหา ต้องได้รับการพิจารณาจาก
ผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม
๓) ให้ผู้บังคับบัญชาให้ความคุ้มครองผู้ร้องมิให้ถูกกลั่นแกล้ง
๔) เมื่อตกลงกันได้แล้ว ให้ทั้งสองฝุายลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นข้อตกลงในทางแพ่ง
๕) หากไม่สามารถตกลงกันได้และผู้ร้องหรือผู้เสียหาย ประสงค์จะ
ดาเนินคดีอาญาหรือคดีแพ่งก็ให้ดาเนินการตามความประสงค์หรือหากมี
การแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดาเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตารวจไว้ก่อนหน้า
ทันทีหลัง จากเกิดเหตุการณ์ และไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้ดาเนินการ
ในทางคดีตามความประสงค์
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการเฝูาระวังและปูองปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ และสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงโดยเฉพาะห้องเรียนและห้องสุขา
๒.ให้ความรู้ในการระวังและปูองกันตนเองจากเพศตรงข้ามแก่นักเรียน
บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
๓.จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
๔.นาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
๕.ประสานงานบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล
๖.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว
สถานีตารวจ เป็นต้น เพื่อกาหนดแนวทางช่วยเหลือดูแล
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการเฝูาระวังและปูองปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ และสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงโดยเฉพาะห้องสุขา
๒.ให้ความรู้ในการระวังและปูองกันตนเองจากสารเสพติดแก่นักเรียน
บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
๓.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนักและให้นักเรียน
เห็นคุณค่าแห่งตน
๔.จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นต้น
๕.จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
๖.ให้ความรู้แก่นักเรียนในการระวังและปูองกันตนเองจากสื่อด้านต่าง ๆ
๗.จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
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๘.คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจา
๙.นาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
๑๐.จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
 เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๑๑.จัดระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการ
สื่อสาร และสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักเรียน

๑๒.จัดกลุ่มเฝูาระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา
๑.๕ นักเรียนถูกล่อลวงและลักพา ๑.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการระวังปูองกันตัวเองให้พ้นจากการถูกล่อลวง
และลักพา
๒.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพา และวิธีปูองกันให้
นักเรียนทราบอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
๓.จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
๔.ประสานงานกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสอดส่องพฤติกรรมนักเรียน เพื่อปูองกันการถูก
ล่อลวงและลักพา
๕.ขอความร่วมมือบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การแจ้งเบาะแสผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการล่อลวงและลักพา
๖.กรณีมีการล่อลวงและลักพานักเรียน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ทราบทันที และประสานงานกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน
เพื่อรับทราบเหตุ
๗.ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อดาเนินการติดตามค้นหา
๑.๖. การแพร่ของสื่อลามก
อนาจาร

๑.ควบคุม ดูแล สกัดกั้นมิให้ข้อมูลข่าวสารและสื่อลามกอนาจาร เข้ามา
เผยแพร่ในสถานศึกษา
๒.จัดทาหลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา และศีลธรรม
ที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับนักเรียน
๓.จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
ให้กับนักเรียน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
๔.ตรวจค้น ยึดสิ่งของและลงโทษหากพบนักเรียนนาสื่อลามกอนาจารเข้า
มาในสถานศึกษา และติดต่อประสานงานบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง เพื่อหา
แนวทางแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
๕.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา
ควบคุม ดูแล ตามแหล่งจาหน่ายและเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร
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๑.๗. นักเรียนเกี่ยวข้อง
กับอบายมุข

๑.๘ ภัยจากอินเทอร์เน็ต
และเกม

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๖.มอบหมายครูประจาชั้นให้ติดตามและเฝูาระวัง ภายหลังดาเนินการ
แก้ไขแล้ว เพื่อปูองปรามและปูองกันปัญหามิให้เกิดขึ้นในโอกาสต่อไป
๑.กาหนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท
๒.จัดทาแผนผังเขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน
๓.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษ ภัย และปัญหาที่เกิดจาก
อบายมุขที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน
๔.สารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุมของนักเรียน เพื่อจัดทาแผนที่
และประสานบิดา มารดาหรือผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อวางแผน
ปูองกันและแก้ปัญหา
๕.จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ
โดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ
ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
๖.ขอความร่วมมือบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ช่วยกวดขัน สอดส่อง ดูแล
นักเรียนอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องการเรียน การคบเพื่อน การใช้โทรศัพท์
การเที่ยวเตร่หรือการทากิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีไป
ในทางที่ไม่เหมาะสม
๗.จัดทาทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุม่ ที่มีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง และ
มอบหมายให้ครูประจาชั้นติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรม เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเบื้องต้น
๘.เชิญบิดา มารดาหรือผู้ปกครองประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง
๙.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนใน
การให้ข้อมูลข่าวสาร และติดตามสอดส่องดูแลปูองกัน ไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุม
ในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ
๑.ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารและภัยจาก
สื่ออินเทอร์เน็ต
๒.จัดบริการอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบท
ของโรงเรียน และมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้
คอมพิวเตอร์และสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
๔.จัดอาสาสมัครนักเรียนเพื่อตรวจสอบการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อ
อินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่างๆ ของนักเรียน
๕.อบรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้มีความรู้และทักษะในเรื่อง
การเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารและภัยจากการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
๖.มอบหมายให้ครูประจาชั้น กากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนและ
ประสานกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครองในการเดินทางไป/กลับ ระหว่างบ้าน
กับโรงเรียน
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๑.๙ ภัยจากโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๗.ประสานความร่วมมือกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน กวดขัน ดูแล มิให้นักเรียน
มั่วสุมตามสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านเกม เป็นต้น
๘.ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อติดตาม
ตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต และร้านเกมที่ให้บริการนักเรียนช่วงเวลาเรียน
๑.โรงเรียนจัดกิจกรรมการปูองกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ในโรงเรียน ดังนี้
๑.๑ จัดเป็นโครงการเดี่ยวๆ โดยจัดกิจกรรมใช้เวลา ๑ - ๒ วัน เช่น
การอบรมให้ความรู้ ฐาน Walk Rally นิทรรศการ เสียงตามสาย การศึกษาดูงาน การแข่งขันกีฬา การประกวดหนังสั้น การโต้วาที การแสดงละครหุ่น
หรือละครสั้น การทาหนังสือเล่มเล็ก การตอบปัญหา หรือรณรงค์ในวันสาคัญ
และเทศกาลต่างๆ เช่น วันเอดส์โลก วันแห่งความรัก เป็นต้น
๑.๒ จัดกิจกรรมแบบบูรณาการโครงการร่วมกับโครงการอื่น เช่น
บูรณาการร่วมกับโครงกันปูองกันภัยจากยาเสพติด หรือโครงการ To Be
Number One เป็นต้น โดยบูรณาการคณะทางาน งบประมาณ และ
กลุ่มเปูาหมายเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นโครงการที่สถานศึกษาทาอยู่แล้วเป็นประจา
เช่น สัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก วันแห่งความรัก
วันสุนทรภู่ วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นต้น โดยการนา
ความรู้และกิจกรรมเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เข้ามา
บูรณาการร่วมด้วย
๒.โรงเรียนมีการแสวงหางบประมาณเพิ่มเติมจากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อวาง
แผนการดาเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายมากขึ้น และมีการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา
๓.โรงเรียนกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับสมัคร การคัดเลือก
และการรับเข้าเรียนต่อที่ไม่เป็นการกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี
หรือสงสัยว่ามีเชื้อเอชไอวี โดยห้ามเรียกร้องหรือบังคับให้มีการตรวจเลือดหา
การติดเชื้อเอชไอวีหรือการมีเชื้อเอชไอวี เพื่อเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าเรียน
และจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
๔.โรงเรียนกาหนดระบบการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัว โดยห้าม
มิให้มีการเปิดเผยการมีเชื้อเอชไอวีของเด็กนักเรียนแก่บุคคลอื่น
๕.โรงเรียนพิจารณาจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมให้กับครู อาจารย์ ผู้ดูแล
เด็กและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ที่ถูกต้อง
รวมทั้งการมีเจตคติเชิงบวกต่อเอชไอวีและเอดส์ ทั้งนี้ ควรเป็นกิจกรรมใน
โรงเรียนที่จัดอย่างสม่าเสมอ และจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมเฉพาะหรือ
สอดแทรกเพิ่มเติมให้เด็กนักเรียน และผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียน เพื่อให้มี
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
เจตคติเชิงบวกและสามารถอยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ได้เป็น
ปกติ
๖.โรงเรียนจัดให้มีกลไกการคุ้มครองสิทธิเด็กนักเรียนที่มีเชื้อเอชไอวีหรือ
สงสัยว่ามีเชื้อเอชไอวี หรือเป็นบุตรของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี โดยการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และให้มีระบบการรายงานเมื่อ
เกิดกรณีมีการรังเกียจหรือเลือกปฏิบัติต่อเด็กนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจาก
เอดส์ในโรงเรียนหรือในชุมชน เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และดาเนิน
การแก้ปัญหา
๗.โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้นักเรียนที่ติด
เชื้อเอชไอวีอยู่อย่างมีความสุขเป็นปกติ และมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเหมือนเด็กทั่วๆ
ไป โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือดูแล
โดยไม่จาเป็นต้องไปรู้ผลเลือดของนักเรียน

๒. อุบัติภัย
๒.๑ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ
๑.ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษาอาคารสถานที่
เสื่อมสภาพของอาคารเรียน
๒.ผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงทาความเข้าใจเรื่องการเฝูาระวังและดูแลรักษา
อาคารประกอบและส่วนประกอบ ความปลอดภัยอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของอาคารดังกล่าว
๓.ผู้รับผิดชอบตรวจสอบระบบไฟฟูา สายไฟและโครงสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบตามความต้องการจาเป็นหรืออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๔.โรงเรียนจัดทาแผนผังและปูายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดที่
เสี่ยงอันตรายทุกอาคารเรียนและอาคารประกอบ
๕.ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
๖.ผู้บริหารโรงเรียนปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
๗.โรงเรียนจัดให้มีแผนซักซ้อมการปูองกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิด
อุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๘.โรงเรียนจัดให้มีการทาประกันอุบัติเหตุสาหรับนักเรียนและข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙.โรงเรียนเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
๑๐.โรงเรียนจัดระบบรายงานเหตุไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง
๑๑.กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนให้ครูปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนา
ผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง
๑๒.รายงานเหตุต่อผู้บริหารโรงเรียนและแจ้งบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
ทราบ
๑๓.รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและติดตามช่วยเหลือในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
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๒.๒ อุบัติเหตุทั่วไป
ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน

๒.๓ อุบัติเหตุจากเครื่องเล่น
สนาม เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องทา
น้าเย็น พัดลม และโทรทัศน์
เป็นต้น

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑.ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตาม
ดูแล การรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
๒.โรงเรียนให้ความรู้และแนวปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุหรือ
สิ่งแปลกปลอมที่อาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
๓.ผู้บริหารโรงเรียนควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทมี่ ีลักษณะที่
นักเรียนจะต้องปีนปุายในที่สูง บ่อน้าหรือสระน้า อย่างเข้มงวด
๔.ผู้บริหารโรงเรียนสารวจจุดเสี่ยงภายในและรอบบริเวณโรงเรียน ติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างหรือติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อระวังและปูองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นได้
๕.โรงเรียนจัดให้มีปูายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
๖.ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัย ดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
และจัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทาลาย
๗.ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มีการทาประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับนักเรียน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘.ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เตรียมบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฐมพยาบาล และนาส่ง
สถานพยาบาล
๙.โรงเรียนจัดระบบรายงานเหตุไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง
๑๐.กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนให้ครูปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนา
ผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง
๑๑.รายงานเหตุต่อผู้บริหารโรงเรียนและแจ้งบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
ทราบ
๑๒.รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและติดตามช่วยเหลือในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
๑.ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มีการตรวจสอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น
สนามและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๒.จัดให้มีการสาธิต แนะนา และควบคุม กากับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนามอย่างถูกวิธี
๓.จัดทาปูายเตือนหรือห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนามและ
อุปกรณ์ที่ชารุด
๔.รณรงค์เรื่องการรักษาความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ และจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
ทุกครั้งหลังการใช้
๕.จัดให้มีการทาประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับนักเรียน และข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

12
สาเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๖.ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เตรียมบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฐมพยาบาล และนาส่ง
สถานพยาบาล
๗.โรงเรียนจัดระบบรายงานเหตุไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง
๘.กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนให้ครูปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนา
ผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง
๙.รายงานเหตุต่อผู้บริหารโรงเรียนและแจ้งบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
ทราบ
๑๐.รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและติดตามช่วยเหลือในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
๒.๔ อุบัติเหตุจากการเดินทาง
๑.ผู้บริหารโรงเรียนร่วมมือกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง และชุมชน
ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และ
กาหนดมาตรการ รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและหลังเลิกเรียน
โรงเรียน หรืออุบัติเหตุจาก
๒.ผู้บริหารโรงเรียนจัดครูเวรประจาวันคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตู
ยานพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน
ทางเข้า-ออก ตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ-ส่ง และตรวจสอบ
ความเรียบร้อยบริเวณจุดรับ-ส่งนักเรียน
๓.กากับ ดูแลให้นักเรียนที่ใช้จักรยานและจักรยานยนต์ ปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยชิดทางซ้ายและเป็นแถว นักเรียนที่ใช้
รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย ไม่ขับรถเร็วและไม่ขับรถในลักษณะ
หวาดเสียว
๔.การเดินเท้ากลับบ้าน ให้ใช้วิธีเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง
โดยผู้บริหารโรงเรียนร่วมมือกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง และชุมชน
กาหนดแนวทางหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสัตว์ คนร้าย
หรือยานยนต์ที่ใช้ทางร่วมกัน จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการเดินเท้า
ของนักเรียน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระวังและ
ปูองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน
๕.โรงเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึก
ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อระวังและปูองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ใช้ยานพาหนะ
๖.ผู้บริหารโรงเรียนประสานงานกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
เพื่อกาหนดมาตรการเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้รับ-ส่งนักเรียน ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖
ประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๒๖) และระเบียบกรมการ
ขนส่งทางบกว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้าง
รับส่งนักเรียน พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนี้
๑) ต้องจัดให้มีเครื่องหมายเป็นแผ่นปูายพื้นสีส้มสะท้อนแสง
ขนาดกว้างอย่างน้อย ๓๕ เซนติเมตร และยาวอย่างน้อย ๘๕ เซนติเมตร
มีข้อความว่า "รถโรงเรียน" เป็นตัวอักษรสีดาความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
เซนติเมตร ติดอยู่ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ ให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
๒) ไฟสัญญาณสีเหลืองอาพันปิดเปิดเป็นระยะ ติดไว้ที่ด้านหน้าและ
ด้านท้ายของตัวรถ เพื่อให้ผู้ขับรถที่สวนมาหรือตามหลังมาเห็นได้โดยชัดเจน
ในระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร
๓) เครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ
หรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ได้แก่ เครื่องดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เหล็กชะแลง
เครื่องมือปฐมพยาบาล
๔) แผ่นปูายแสดงข้อความเตือนเรื่องความปลอดภัยในการโดยสาร
ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด ติดไว้ภายในตัวรถ ณ ตาแหน่งที่
สามารถมองเห็นได้ง่าย
๕) จัดให้มีการประกันภัยรถยนต์โดยให้มีความคุ้มครองผู้โดยสาร
และแจ้งผลการตรวจสภาพรถประจาปีให้โรงเรียนทราบ และเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินให้รายงานให้ทราบทันที
๖) ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพ
การใช้งาน ผู้ขับรถและผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ผู้ขับรถต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปี ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และต้องเป็น
ผู้ไม่มีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน
- ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี ประจาอยู่ในรถ
ตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน เพื่อควบคุมดูแลและช่วยเหลือนักเรียนและ
ตรวจสอบจานวนนักเรียนที่รับส่งแต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
รายชื่อนักเรียน พร้อมทั้งจัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการตามแบบที่
กาหนด โดยต้องประจาอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลา เพื่อควบคุมดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง รวมทั้งดูแลให้รถ
โรงเรียนรับนักเรียนจากที่อยู่อาศัยหรือสถานที่นัดหมายไปส่งมอบให้แก่
โรงเรียน หรือส่งนักเรียนถึงที่อยู่อาศัยหรือส่งมอบแก่บิดา มารดาหรือ
ผู้ปกครองโดยตรง
๗) จัดอบรมพนักงานขับรถให้มีความรู้และปฏิบัติตามกฎจราจร
โดยขอความร่วมมือจากสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สานักงานขนส่งจังหวัดและตารวจจราจร ตลอดจนจัดทาทะเบียนรถ
ทุกประเภทที่รับ-ส่งนักเรียน โดยมีบัญชีชื่อเจ้าของรถ ชื่อนักเรียนที่ใช้บริการ
ประจาและเส้นทางวิ่ง รวมถึงขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการ
กวดขัน ดูแลการขับรถรับ-ส่งนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
๗. โรงเรียนจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุกับนักเรียนโดยความสมัครใจ
๘. หากมีอุบัติเหตุจากพาหนะเดินทางไป-กลับ ให้ดาเนินการตามแนว
ทางการช่วยเหลือในกรณีอุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
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๒.๕ อุบัติเหตุจากการพา
นักเรียนไปนอกสถานศึกษา

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๙.รายงานเหตุต่อผู้บริหารโรงเรียนและแจ้งบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
ทราบ
๑๐.รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและติดตามช่วยเหลือในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
๑.ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมการและวางแผนการดาเนินการโดย
ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการ
ในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่าย
พักแรมของลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด และคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
มาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒
เรื่องการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ หนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๔๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ และด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๓๑๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
๒.โรงเรียนจัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
๓.ผู้บริหารโรงเรียนตรวจความเหมาะสมของสถานที่ที่จะไปเพื่อ
ความปลอดภัย
๔.โรงเรียนให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัย
ทุกครั้ง
๕.ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มีการทาประกันอุบัติเหตุสาหรับนักเรียน
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖.ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งครูคอยควบคุม ดูแลนักเรียนให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย และดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
๗.โรงเรียนจัดให้มีปูายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียนและปูายบอกชื่อ
ขบวนรถ
๘.โรงเรียนจัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๙.ครูผู้ควบคุม ชี้แจงและทาความเข้าใจให้นักเรียนหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
๑๐.ครูผู้ควบคุม ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย
ท้องถนน
๑๑.หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ให้ดาเนินการดังนี้
๑) แจ้งศูนย์ฉุกเฉิน โทร ๑๖๖๙ และเจ้าหน้าที่ตารวจ
๒) แจ้งผู้บริหารโรงเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง หรือผู้อนุญาต
ให้นักเรียนไปนอกสถานศึกษาทราบ
๓) แจ้งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ทราบเป็นการเบื้องต้นทันที

15
สาเหตุ

๓.สาธารณภัย
๓.๑ อัคคีภัย

มาตรการป้องกันและแก้ไข
๔) แจ้งทะเบียนรถ ประเภทรถที่ประสบเหตุ เพื่อสถานพยาบาล
จะได้ดาเนินการในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
๕) จัดผู้ดูแลประสานงานติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บและ
ติดตามเรื่องการประกันภัย
๖) แจ้งความลงบันทึกประจาวันต่อเจ้าพนักงานไว้เป็นหลักฐานใน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
๗) กรณีนักเรียนทาประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ให้ดาเนิน
การเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย หากมีปัญหาให้ติดต่อประสานงาน
กับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๘) กรณีมีผู้เสียชีวิต ให้ติดต่อขอรับใบรับรองการเสียชีวิตจาก
สถานพยาบาลในพื้นที่
๑.ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
เพื่อควบคุม กากับ ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
๒.ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยใน
โรงเรียน เพื่อมอบหมายการเตรียมการปูองกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้
๑) สารวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยภายในโรงเรียน
เช่น ห้องเก็บของที่มีกระดาษจานวนมาก โรงอาหารที่ใช้ก๊าซหุงต้มประกอบ
อาหาร ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่มีก๊าซหรือวัตถุไวไฟ เตาเผาขยะหรือจุดที่
มักมีการเผาใบไม้หรือกิ่งไม้แห้งในโรงเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ที่มีเครื่องใช้ไฟฟูา ห้องควบคุมระบบไฟฟูา เป็นต้น
๒) สารวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยภายนอกโรงเรียน
เช่น ชุมชนหนาแน่นใกล้เคียงโรงเรียน เป็นต้น
๓) สารวจแหล่งน้าที่ใช้ในการดับเพลิง
๔) จัดทาแผนผังแสดงพื้นที่ของโรงเรียนและแหล่งน้าใกล้เคียง
ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการทาแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย
และปรับปรุงพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงต่อไป
๕) รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการปูองกันอัคคีภัย เช่น
แผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ แบบแปลนอาคาร และตาแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิง หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรในโรงเรียน และหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้
การช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอัคคีภัย
๖) ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟูาหรือวิธีการเก็บวัตถุสิ่งของ
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยภายในโรงเรียน เช่น จัดเก็บเชื้อเพลิง
และสารเคมีไวไฟให้เป็นระเบียบและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย กองกระดาษที่
ไม่ใช้ ขยะอันตรายที่ติดไฟได้หรือกองใบไม้แห้ง ให้รีบกาจัดออกจากบริเวณ
โรงเรียน เตาเผาขยะต้องตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม และคอยเฝูาระวังในขณะ
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ใช้งาน สายไฟฟูาต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่มรี อยฉีกขาด ถ้าสายเก่า
ต้องเปลี่ยนใหม่ เครื่องใช้ไฟฟูาทุกชิ้นต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
เป็นต้น
๗) อบรมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ
และทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมบุคลากร
ให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุอัคคีภัย
๘) จัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟแก่บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปละ ๒ ครั้ง รวมถึงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนาส่ง
สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง การประสานงานหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การ
ช่วยเหลือ การรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น และประชาสัมพันธ์
สรุปเหตุการณ์ให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง
ทราบเป็นระยะๆ
๓.กรณีเกิดอัคคีภัยในเวลาราชการ ให้คณะกรรมการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงเรียนร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ระงับเหตุอัคคีภัยใน
เบื้องต้น และดาเนินการตามแผนอพยพที่ซักซ้อม รวมถึงปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนาส่ง
สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง ประสานงานหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การ
ช่วยเหลือ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น เพื่อประชาสัมพันธ์
สรุปเหตุการณ์ให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง
ทราบเป็นระยะๆ
๔.กรณีเกิดอัคคีภัยนอกเวลาราชการหรือชวงวันหยุดที่ไมมีการเรียน
การสอน ให้ดาเนินการดังนี้
๑) ผูพบเห็นเหตุการณคนแรก รีบทาการดับเพลิงดวยถังดับเพลิง
มือถือในเบื้องต้น แจ้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนและรายงาน
ผูบริหารโรงเรียนทราบ พรอมทั้งติดตอหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือ
เพื่อทาการระงับเหตุ
๒) กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บนาส่งสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลาดับชั้น เพื่อประชาสัมพันธ์สรุปเหตุการณ์ให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
ของนักเรียนและชุมชนใกล้เคียงทราบเป็นระยะๆ
๕.หลังเกิดเหตุให้ทาการประเมินความเสียหายในทุกด้าน เพื่อจัดทา
บัญชีรายชื่อและบัญชีทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานในการดาเนินการ
ฟื้นฟูเยียวยาต่อไป ขณะเดียวกันก็ประเมินความต้องการว่าโรงเรียนมีความ
จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือใดบ้าง ในช่วงระหว่างรอการบูรณะฟื้นฟู เช่น
การจัดหาสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนชั่วคราว อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอน เป็นต้น นอกจากนั้นการบรรเทาทุกข์ภัย ในระยะยาวทั้งด้าน
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ร่างกายและจิตใจ โรงเรียนต้องประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สานักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรการกุศล
ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามาช่วยเหลือ มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคและให้การสงเคราะห์ด้านอื่นๆ รวมถึงการดูแลนักเรียนจนกว่า
สภาพร่างกายและจิตใจจะเป็นปกติพร้อมกลับมาเรียนได้ กรณีของบุคลากรก็
เช่นเดียวกัน ต้องดูแลจนกว่าจะกลับมาทางานได้ตามปกติ
๑.ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
เพื่อควบคุม กากับ ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
๒.ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาเหตุที่เกิด
จากอุทกภัย เพื่อมอบหมายการเตรียมการปูองกันและบรรเทาเหตุที่เกิดจาก
อุทกภัย ดังนี้
๑) จัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพ กาหนดสถานที่และเส้นทาง
สาหรับการอพยพแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปละ
๑ ครั้ง รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ และการ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนาส่งสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง การประสานงาน
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือ การรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลาดับชั้น และประชาสัมพันธ์สรุปเหตุการณ์ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง
ของนักเรียนและชุมชนใกล้เคียงทราบเป็นระยะๆ
๒) อบรมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ
และทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาเหตุที่เกิดจากอุทกภัย
เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัย เช่น
ให้คาแนะนาการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเวลาเกิดอุทกภัยแก่นักเรียน แจ้งสถานที่
ที่นัดพบเมื่อเกิดการพลัดหลง เป็นต้น
๓) รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา
เหตุที่เกิดจากอุทกภัย เช่น แผนผังเส้นทางอพยพ แบบแปลนอาคาร
หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรในโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่มี
หน้าที่ให้การช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากอุทกภัย เป็นต้น
๔) เตรียมอุปกรณ์สื่อสาร สารองแบตเตอรี่โทรศัพท์ ไฟฉายพร้อมถ่าน
๕) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันน้าเข้าโรงเรียน เช่น กระสอบ
ทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น ตะปู กาวซิลิโคน เป็นต้น
๖) ย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ของใช้ขนาดใหญ่หาอิฐหรือไม้หนุนให้สูงขึ้น
จากพื้นเพื่อให้พ้นน้า
๗) นายานพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่น้าท่วมไม่ถึง
๘) ในกรณีที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ ให้เตรียมถุงยังชีพบรรจุของใช้
ที่จาเป็นพร้อมเสบียงอาหารและยาประจาตัวอย่างน้อย ๓ วัน
๙) เก็บของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย และบันทึกรายการทรัพย์สินหรือ
ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
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๑๐. กรณีเกิดอุทกภัย ให้ผู้บริหารโรงเรียนรายงานเหตุการณ์เป็น
ระยะๆ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อเตรียม
วางแผนแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีความจาเป็นที่จะต้องปิด
สถานศึกษา ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้
๑) ให้ผู้บริหารโรงเรียนตรวจสอบบริเวณต่างๆ ที่เสี่ยงต่ออันตราย
และประกาศแจ้งเตือนให้นักเรียนระมัดระวัง
๒) ดาเนินการตัดระบบไฟฟูา ปิดอุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิดภายใน
โรงเรียน ห้ามสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟูา โรงอาหารหรือโรงครัว หากมีถังแก๊ส
ให้ปิดวาล์วถังให้สนิท
๓) ให้ผู้บริหารโรงเรียนประกาศแจ้งเตือนให้นักเรียนระมัดระวัง
เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
- ระวังสัตว์อันตรายที่มากับน้า เช่น งู ตะขาบ เป็นต้น
- ห้ามนักเรียนบริโภคทุกอย่างที่สัมผัสกับน้า ควรระวังเรื่อง
สุขอนามัย และระมัดระวังโรคภัยที่มากับน้าท่วม เช่น น้ากัดเท้า ตาแดง
ท้องร่วง เป็นต้น
- ห้ามเดินตามเส้นทางที่น้าไหล เนื่องจากหากกระแสน้าแรง
อาจพัดพาไปได้ หากจาเป็นต้องเดินผ่านที่น้าไหลให้ลองใช้ไม้จุ่มเพื่อวัดระดับ
น้าก่อนทุกครั้ง
- ห้ามขับรถในพื้นที่ที่กาลังเกิดน้าท่วม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะ
จมน้า นอกจากจะทาให้รถเสียหายแล้วอาจอันตรายถึงชีวิตได้
- ห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟูา เสาไฟฟูา สายไฟฟูา เนื่องจาก
หากมีไฟฟูารั่วอาจถูกไฟดูดได้
๑๑. การฟื้นฟูหลังน้าท่วม ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบความเสียหายบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน โครงสร้าง
อาคารเรียน สายไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูาและถังแก๊ส เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่า
ปลอดภัย หากเสียหายให้รีบซ่อมแซม โดยรายงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อจัดทาคาของบประมาณซ่อมแซมต่อไป นอกจากนี้อาจขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สานักปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์กรการกุศล ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้เข้ามาช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้การสงเคราะห์ด้านอื่นๆ
รวมถึงการดูแลนักเรียนจนกว่าสภาพร่างกายและจิตใจจะเป็นปกติ พร้อม
กลับมาเรียนได้ กรณีของบุคลากรก็เช่นเดียวกัน ต้องดูแลจนกว่าจะกลับมา
ทางานได้ตามปกติ

