
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

เรื่อง  มาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมีสวนเก่ียวของ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

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

          ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายชวยเหลือขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมีสวนเก่ียวของ กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนําไปสูการฟองรองตางๆ   

จึงไดจัดต้ังศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉก.คศ. ) และศูนยเฉพาะกิจ

คุมครองชวยเหลือเด็กนักเรียน  ( ฉก.ชน. )  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ข้ึนมา       

และขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตไดจัดทําประกาศมาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมีสวนเก่ียวของ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นั้น 

                    เพ่ือใหนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  บรรลุวัตถุประสงค     

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  จึงขอประกาศมาตรการปองกันภัยของขาราชการครู     และ

บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และผูมีสวนเก่ียวของ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      มัธยมศึกษา 

เขต 12  ท้ังนี้  ขอแจงรายละเอียดใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ              บุคคลท่ีเก่ียวของ

ทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด ดังนี้    

                    1.   แจงประกาศมาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

และผูมีสวนเก่ียวของ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อยางท่ัวถึง 

                     2.  ปฏิบัติตามมาตรการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กําหนด        

อยางเครงครัด 

                     3.  รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทราบ         

เปนระยะอยางตอเนื่อง 

                      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี   3   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561 

                                 

               

           ( นายสมบูรณ  เรืองแกว ) 

            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 



มาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ      

                       สงักัดสํานักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

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

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดกําหนดมาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูมีสวนเก่ียวของ       สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒   

ในเรื่องตาง ๆ โดยไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. ภัยบุคคล 

มาตรการการปองกัน ระหวาง  ครู กับ ครู 

1.1 มีการจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศใหครอบคลุม

บุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติงานในสังกัด โดยใหบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและยอมรับ 

1.2 ประชาสัมพันธเพ่ือสรางความตระหนักแกบุคลากรทุกคนในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติเปนแนว

เดียวกัน 

1.3 แสดงเจตนารมณอยางจริงจังในการสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติ

ตอกันอยางใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน โดยการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีเนนการปองกันปญหาเปนพ้ืนฐาน 

ควบคูกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ 

1.4 เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ และเผยแพร

กรณีศึกษาเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยเรื่องการคุกคามทางเพศและแนวทางแกไขในกรณีทีมีปญหาเกิดข้ึน รวมท้ัง

กําหนดใหอยูในวาระการประชุมทุกครั้งเม่ือมีโอกาส 

1.5 จัดสถานท่ีทํางานเพ่ือลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเทศ เชน จัดหอง

ทํางานท่ีเปดเผย โลง มองเห็นชัดเจน 

1.6 การแกไขและจัดการปญหาตองดําเนินการอยางจริงจังโดยทันที 

1.7 ตั้งคณะกรรมการเพ่ือคอยสอดสองดูแลพฤติกรรมของบุคลากร เพ่ือควบคุม กํากับดูแลและปองกัน

ไมใหเกิดปญหาเก่ียวกับการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ และติดตามผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหา การลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ 

1.8 รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ใหทราบทันที 

มาตรการการปองกัน ระหวาง  ครู กับ นักเรียน 

1.1 มีการกําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนรวมกับขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และผูปกครองโดยไมขัดแยงกับกฎ ระเบียบกระทรวง หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 



1.2 จัดใหมีการประชุมผูปกครองประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในการทําความเขาใจและหารือ

ขอตกลงรวมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทําได แตตองไมเกินกวาเหตุและใหสถานศึกษาทําหนังสือแจง

ความประพฤติของนักเรียนแตละคนใหผูปกครองทราบ พรอมกับหาแนวทางแกไขพฤติกรรมของนักเรียน 

1.3 เชิญนักจิตแพทยมาสรางความรูความเขาใจในพฤติกรรมของนักเรียนแตละคนยอมแตกตางกัน

ออกไปจากสภาพสิ่งแวดลอมท่ีอยูอาศัย และสภาพครองครัว 

1.4 การแกไขและจัดการปญหาตองดําเนินการอยางจริงจังโดยทันที 

1.5 ใหผูบริหารสถานศึกษา กํากับ ติดตามไมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียน

ดวยวิธีการท่ีรุนแรง หรือกลั่นแกลง หรือพยาบาท โดยคํานึงถึงอายุของนักเรียนและความรายแรงของพฤติการณ

ประกอบการลงโทษดวย เพ่ือท่ีจะแกนิสัยความประพฤติท่ีไมดีของนักเรียน 

1.6 สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินสภาวะอารมณของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ 

มาตรการการปองกัน ระหวาง  ครู กับ บุคคลภายนอก 

1.1 สถานศึกษาจัดประชุมผูปกครอง ในแตละภาคเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือแจง

พฤติกรรมของนักเรียนใหผูปกครองทราบ รวมท้ังหารือแนวทางในการแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน

ไดมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและยอมรับ 

1.2 ประชาสัมพันธเพ่ือสรางความตระหนักแกผูปกครองนักเรียน  เพ่ือควบคุม กํากับดูแลและปองกัน

ไมใหเกิดปญหาท่ีนักเรียนกระทําผิด กฎ ระเบียบ กฎหมาย 

1.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจในพฤติกรรมของบุตรหลานของผูปกครองควรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมโดยรวมกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 

1.4 รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ 

2. อุบัติภัย 

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ อาคารสถานท่ีอยางสมํ่าเสมอ 

2.2 ใหความรูในการปฏิบัติตนใหพนจากอันตราย 

2.3 จัดใหมีเจาหนาท่ีอยูเวรรักษาสถานท่ีราชการอยางเครงครัด 

2.4 วางแผน ซักซอม เพ่ือรับสถานการณไวลวงหนา 

2.5 จัดแหลงขอมูลท่ีสามารถติดตอขอความชวยเหลือไวลวงหนา 

2.6 ตัดแตงก่ิงไมท่ีอยูใกลอาคาร ปองกันตนไมลมทับอาคารเรียนหรือสิ่งกอสรางของโรงเรียน 

2.7 ติดตามขาวพยากรณอากาศอยางสมํ่าเสมอ 

2.8 จัดใหมีเวชภัณฑจําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

2.9 รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ใหทราบทันที 

 

 



3. สาธารณภัย 

3.1 ใหความรูในเรื่องเก่ียวกับการปองกันตัวจากอุบัติภัยตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือจะไดปองกันตนเองจาก

อุบัติภัยทางบก ทางน้ํา จากสัตวมีพิษ  เครื่องเลนสนามและอุปกรณตาง ๆ 

3.2 จัดใหมีแสงสวางใหเพียงพอ พรอมติดตั้งปายประกาศเก่ียวกับคําเตือนตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีอาจเปน

อันตราย เชน ทางตางระดับ ระวังพ้ืนลื่น บันไดชัน ลงชา ๆ ระวังศีรษะ เปนตน 

3.3 ดูแลบํารุงรักษา ซอมแซมอุปกรณตาง ๆ ใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

3.4 ขอความรวมมือจากผูปกครองและชุมชน ชวยกวดขันดูแลบุตรหลานอยางใกลชิดโดยเฉพาะวันหยุด

และชวงปดภาคเรียน 

3.5 เม่ือมีอุบัติภัยเกิดข้ึน ใหแจงผูท่ีเก่ียวของโดยดวน เพ่ือจะไดชวยเหลือไดทันเวลา 

3.6 รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ใหทราบทันที 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


