
 
 
ที่ ศธ ๐๔๑๐๖/ ๑๐๑๒                                     ส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                                                                 เพชรบูรณ์ เขต ๑ ถนนสระบุรี - หล่มสัก  พช  ๖๗๐๐                    

             ๓๐     มีนำคม  ๒๕๖๑               

เรื่อง    กำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และผู้มีส่วน     
          เกี่ยวข้องสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เรียน    เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๒๖๓                 
          ลงวันที่  ๘  มีนำคม  ๒๕๖๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑                                          
                   ลงวันที่  ๓๐  มีนำคม  ๒๕๖๑      จ ำนวน  ๑  ชุด 

   ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ฉก.คศ.) เพื่อช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุรุนแรงอันน ำไปสู่กำรฟ้องร้องต่ำง ๆ และให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และผู้มีส่วน  
เกี่ยวข้องสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และออกเป็นประกำศแจ้งให้ทรำบโดยทั่วกัน 
ควำมแจ้งแล้ว นั้น 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำร
ดังกล่ำวแล้ว และออกประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ ตำมรำยละเอียด 
สิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  
 
                                                  ขอแสดงควำมนับถือ                

                                                         
                                                 (นำยอ ำนำจ   บุญทรง) 
                       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
งำนวินัยและนิติกำร 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร  ๐๕๖๗๓-๗๐๘๓  ต่อ ๒๔ 
โทรสำร  ๐๕๖๗๓-๗๐๗๕ 



 

 
 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
เรื่อง  มำตรกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
--------------------------- 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัด 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุควำมรุนแรงอันน ำไปสู่กำรฟ้องร้องต่ำง ๆ เนื่องจำกสภำพปัญหำในปัจจุบัน
ได้เกิดเหตุกำรณ์ที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ถูกกล่ำวหำหรือได้กระท ำรุนแรงต่อเด็กนักเรียน
ในสถำนศึกษำ และมีกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์สำธำรณะอย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็ว 

เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุควำมรุนแรงดังกล่ำว  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑  จึงได้
ออกมำตรกำรป้องกันภัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑  ตำมเอกสำรแนบท้ำย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ประกำศ  ณ  วันที่    ๓๐    มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
                                                        

 
                                                 (นำยอ ำนำจ   บุญทรง) 
                       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 



มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
_______________ 

ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 
๑. ภัยบุคคล 

- ครู กับ นักเรียน 
 
๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง 
ปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวกับควำมประพฤติของนักเรียนและ 
กำรด ำเนินกำรป้องกันกำรกระท ำผิดของครูต่อนักเรียนโดยเคร่งครัด  
๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง   
จัดให้มี กำรประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน
และกำรลงโทษนักเรียนที่โรงเรียนสำมำรถกระท ำได้อย่ำงน้อยภำคเรียน 
ละ ๑ ครั้ง และให้รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบภำยใน ๑๕ 
วัน หลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้น 
๓. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เชิญนักจิตแพทย์มำสร้ำงควำมรู้       
ควำมเข้ำใจในพฤติกรรมของนักเรียน ให้แก่ผู้บริหำรและครูอย่ำงน้อย     
ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในพฤติกรรมของนักเรียน 
๔. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด     
ทุกแห่ง ก ำกับ ติดตำม ไม่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ควำมโกรธหรือควำม
พยำบำท โดยค ำนึงถึงอำยุของนักเรียน และควำมร้ำยแรงของพฤติกำรณ์
ประกอบกำรลงโทษ เพ่ือที่จะแก้นิสัยควำมประพฤติไม่ดีของนักเรียน 
    ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำพ.ศ. ๒๕๔๘
ให้ระงับเหตุและด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้กระท ำผิดตำมสมควรแก่กรณี 
และรำยงำนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบโดยเร็ว 
๕. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ แจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัด
ทุกแห่งจัดให้มีกำรประเมินสภำวะทำงอำรมณ์ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรำยงำนให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 
๖. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เผยแพร่ควำมรู้ระเบยีบ กฎหมำย          
ที่เก่ียวข้องและกรณีตัวอย่ำงกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำรครูและ  
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อหลำยช่องทำง  



 

 
ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 

๑. ภัยบุคคล 
- ครู กับบุคคล 
ภำยนอก 

 
๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง   
จัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครอง อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือแจ้ง
พฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ รวมทั้งหำรือแนวทำงในกำร
แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน และรำยงำนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทรำบ 
๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง  
แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ผ่ำนสื่อหลำยช่องทำง 
   เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ลงโทษนักเรียนที่กระท ำ
ผิดกฎระเบียบ กฎหมำย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทรำบทุกครั้ง
พร้อมระบุเหตุผลและกำรลงโทษกำรกระท ำควำมผิด โดยให้ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และรำยงำนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 
๓. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง      
จัดกิจกรรม ทบทวน  ให้ควำมรู้เกี่ยวกับจรรยำบรรณวิชำชีพ ระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
รำยงำนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 
 

 -ครู กับ ครู ๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง   
จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง 
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
๓. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง   
มีกำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรได้รับทรำบข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดให้มีกำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม        
งำนด้ำนวิชำกำร บริหำรงบประมำณ บริหำรทั่วไป และบริหำรงำนบุคคล 

 



 

 
ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 

๒. อุบัติภัย 
 

๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง 
ปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ และระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรพำนักเรียนและนักศึกษำไปนอก
สถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และถือปฏิบัติตำมคู่มือแนวทำงและมำตรกำร
รักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนที่ ๓ 
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจำกกำรพำนักเรียนไปศึกษำนอก
สถำนศึกษำโดยเคร่งครัด 
๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง  
วำงมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ 
อยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำรโดยเคร่งครัด หำกเกิดเหตุให้รำยงำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบทันที 
๓. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง     
มีกำรประชำสัมพันธ์ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน รับทรำบ      
ถึงโรคภัยและกำรเกิดอุบัติเหตุที่อำจเกิดข้ึนตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
๔. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง     
มีห้องพยำบำล เวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นและผู้รับผิดชอบ ในกำรปฐมพยำบำล
เบื้องต้น 
๕.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง 
ทีม่ีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่นในสถำนศึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบให้มี
ควำมแข็งแรง ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรำยต่อนักเรียน และข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรในสังกัด อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีตำรำงกำรตรวจสอบ
และผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 ๖. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง    
รำยงำนกำรเกิดอุบัติเหตุ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบทันที 
 

 
 
 
 
 



 

 
ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกันภัย 

 
๓. 

 
สาธารณภัย 

 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง
จัดท ำมำตรกำรป้องกันภัย จัดท ำแผนหรือวำงระบบกำรป้องกันภัย 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง  
ให้ควำมรู้ และจัดท ำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับกำรดับไฟ หนีไฟ    
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง   
จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนรับทรำบถึง
กำรเกิดสำธำรณภัยต่ำง ๆ ที่อำจเกิดข้ึนตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง  
วำงมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ 
อยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำรโดยเคร่งครัด 
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง     
มีอุปกรณ์ดับเพลิง และผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้   
มีพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  
6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง 
รำยงำนกำรเกิด  อัคคีภัย อุทกภัย และวำตภัย ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทรำบทันที 
 7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำชับทุกคนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง ให้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำรและให้ควำมร่วมกับหน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยเฝ้ำระวังและ
ป้องกันชีวิต ทรัพย์สินของบุคคล ชุมชน สำธำรณสมบัติของส่วนรวม พร้อม
ทั้งมีหมำยเลขโทรศัพท์ บุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ติดไว้ในที่สำมำรถ
มองเห็นได้ชัดเจน 
8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดที่มีควำมเสี่ยง
จำกภัยพิบัติ  จัดให้มีกำรฝึกซ้อมกำรป้องกัน กำรหนีภัยและกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 


