ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เรื่อง มาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
.....................................................
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายชวยเหลือขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของ กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนําไปสูการฟองรองตางๆ
จึงไดจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉก.คศ. ) และศูนยเฉพาะกิจ
คุ มครองช ว ยเหลื อ เด็ ก นั กเรี ย น ( ฉก.ชน. ) สัง กัดสํา นักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ขึ้น มา
และขอให สํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาทุ กเขตไดจัดทําประกาศมาตรการปองกันภัย ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
เพื่ อ ให น โยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงขอประกาศมาตรการปองกันภัยของขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 12 ทั้งนี้ ขอแจงรายละเอียดใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
บุคคลที่เกี่ยวของ
ทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด ดังนี้
1. แจงประกาศมาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และผูมีสวนเกี่ยวของ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อยางทั่วถึง
2.
ปฏิ บัติตามมาตรการที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 12 กําหนด
อยางเครงครัด
3.
รายงานความก าวหนาของการดําเนินงานใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ทราบ
เปนระยะอยางตอเนื่อง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

( นายสมบูรณ เรืองแกว )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

มาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
--------------------------------------สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดกําหนดมาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ในเรื่องตาง ๆ โดยไดดําเนินการ ดังนี้
1. ภัยบุคคล
มาตรการการปองกัน ระหวาง ครู กับ ครู
1.1 มีการจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศใหครอบคลุม
บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในสังกัด โดยใหบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการเรียนรูและยอมรับ
1.2 ประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักแกบุคลากรทุกคนในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติเปนแนว
เดียวกัน
1.3 แสดงเจตนารมณอยางจริงจังในการสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติ
ตอกันอยางใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน โดยการสรางสภาพแวดลอมที่ดีเนนการปองกันปญหาเปนพื้นฐาน
ควบคูกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
1.4 เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ และเผยแพร
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยเรื่องการคุกคามทางเพศและแนวทางแกไขในกรณีทีมีปญหาเกิดขึ้น รวมทั้ง
กําหนดใหอยูในวาระการประชุมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
1.5 จัดสถานที่ทํางานเพื่อลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเทศ เชน จัดหอง
ทํางานที่เปดเผย โลง มองเห็นชัดเจน
1.6 การแกไขและจัดการปญหาตองดําเนินการอยางจริงจังโดยทันที
1.7 ตั้งคณะกรรมการเพื่อคอยสอดสองดูแลพฤติกรรมของบุคลากร เพื่อควบคุม กํากับดูแลและปองกัน
ไมใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ และติดตามผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา การลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ
1.8 รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหทราบทันที
มาตรการการปองกัน ระหวาง ครู กับ นักเรียน
1.1 มีการกําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนรวมกับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผูปกครองโดยไมขัดแยงกับกฎ ระเบียบกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวของ

1.2 จัดใหมีการประชุมผูปกครองประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในการทําความเขาใจและหารือ
ขอตกลงรวมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทําได แตตองไมเกินกวาเหตุและใหสถานศึกษาทําหนังสือแจง
ความประพฤติของนักเรียนแตละคนใหผูปกครองทราบ พรอมกับหาแนวทางแกไขพฤติกรรมของนักเรียน
1.3 เชิญนักจิตแพทยมาสรางความรูความเขาใจในพฤติกรรมของนักเรียนแตละคนยอมแตกตางกัน
ออกไปจากสภาพสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย และสภาพครองครัว
1.4 การแกไขและจัดการปญหาตองดําเนินการอยางจริงจังโดยทันที
1.5 ใหผูบริหารสถานศึกษา กํากับ ติดตามไมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียน
ดวยวิธีการที่รุนแรง หรือกลั่นแกลง หรือพยาบาท โดยคํานึงถึงอายุของนักเรียนและความรายแรงของพฤติการณ
ประกอบการลงโทษดวย เพื่อที่จะแกนิสัยความประพฤติที่ไมดีของนักเรียน
1.6 สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินสภาวะอารมณของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ
มาตรการการปองกัน ระหวาง ครู กับ บุคคลภายนอก
1.1 สถานศึกษาจัดประชุมผูปกครอง ในแตละภาคเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแจง
พฤติกรรมของนักเรียนใหผูปกครองทราบ รวมทั้งหารือแนวทางในการแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
ไดมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการเรียนรูและยอมรับ
1.2 ประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักแกผูปกครองนักเรียน เพื่อควบคุม กํากับดูแลและปองกัน
ไมใหเกิดปญหาที่นักเรียนกระทําผิด กฎ ระเบียบ กฎหมาย
1.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจในพฤติกรรมของบุตรหลานของผูปกครองควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยรวมกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงครวมกัน
1.4 รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ
2. อุบัติภัย
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ อาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ
2.2 ใหความรูในการปฏิบัติตนใหพนจากอันตราย
2.3 จัดใหมีเจาหนาที่อยูเวรรักษาสถานที่ราชการอยางเครงครัด
2.4 วางแผน ซักซอม เพื่อรับสถานการณไวลวงหนา
2.5 จัดแหลงขอมูลที่สามารถติดตอขอความชวยเหลือไวลวงหนา
2.6 ตัดแตงกิ่งไมที่อยูใกลอาคาร ปองกันตนไมลมทับอาคารเรียนหรือสิ่งกอสรางของโรงเรียน
2.7 ติดตามขาวพยากรณอากาศอยางสม่ําเสมอ
2.8 จัดใหมีเวชภัณฑจําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2.9 รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหทราบทันที

3. สาธารณภัย
3.1 ใหความรูในเรื่องเกี่ยวกับการปองกันตัวจากอุบัติภัยตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะไดปองกันตนเองจาก
อุบัติภัยทางบก ทางน้ํา จากสัตวมีพิษ เครื่องเลนสนามและอุปกรณตาง ๆ
3.2 จัดใหมีแสงสวางใหเพียงพอ พรอมติดตั้งปายประกาศเกี่ยวกับคําเตือนตามสถานที่ตาง ๆ ที่อาจเปน
อันตราย เชน ทางตางระดับ ระวังพื้นลื่น บันไดชัน ลงชา ๆ ระวังศีรษะ เปนตน
3.3 ดูแลบํารุงรักษา ซอมแซมอุปกรณตาง ๆ ใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
3.4 ขอความรวมมือจากผูปกครองและชุมชน ชวยกวดขันดูแลบุตรหลานอยางใกลชิดโดยเฉพาะวันหยุด
และชวงปดภาคเรียน
3.5 เมื่อมีอุบัติภัยเกิดขึ้น ใหแจงผูที่เกี่ยวของโดยดวน เพื่อจะไดชวยเหลือไดทันเวลา
3.6 รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหทราบทันที
---------------------------------------------

