
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 

 
  เนื่องจากโรงเรียนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย อุบัติภัย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตรายทั้งต่อ
จิตใจชีวิต และทรัพย์สินของทางราชการ จึงก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
จึงประกาศนโยบาย สถานศึกษาปลอดภัยโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้  

  1. ให้กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถาน ที่ส ารวจตรวจสอบห้องเรียนอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องน้ า ห้องส้วม แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่น
กีฬาพัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ โดยรอบบริเวณโรงเรียนเป็นประจ าทุกวัน ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง หากพบว่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆอาจเกิดอันตราย ให้แจ้งต่อครูเวรประจ าวันหรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันทีและ
ด าเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย  

  2. ให้กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ ส ารวจตรวจสอบเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า 
อุปกรณ์ตดัหญ้า ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง ใบมดีท าด้วยเหล็กเหนียว หากพบว่าอุปกรณ์ต่างๆช ารุดให้แจ้ง
ครูเวรประจ าวันหรือผู้บริหาร ทราบทันทีและด าเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย กรณีการตัดหญ้าให้ใช้
ความระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อ ควรเลือก เวลาที่ปลอดภัย เช่นหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
เพ่ือป้องกันการเกดิอุบัติเหตุ  

  3. ให้กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ ตรวจตรา ตรวจสอบ สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดระบบประปา ทั้งในอาคารเรียนนอกอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน เป็นประจ าทุกวันหาก
พบข้อบกพร่องให้แจ้งครเูวร ประจ าวันและหรือแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
เรียบร้อย  

  4. ให้กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ และครูเวรประจ าวันระวัง ส ารวจ ตรวจสอบ 
ป้องกัน แก้ไข เรื่องมลภาระท่ีเป็นพิษ ที่อาจเกิดข้ึนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัตถุที่เป็นอันตราย เช่นระเบิด 
อาวุธ สารพิษ แก๊สพิษ สิ่งแปลกปลอม เศษแก้ว เศษตะปู โดยติดต่อประสานงานผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ทันท่วงทีและแจ้งให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบด้วย  

  ๕. หากส ารวจพบว่า อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ช ารุดเสียหาย
และสุดวิสัย ที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที ให้นักการภารโรงจัดท าแนวกั้น จัดท าป้ายเตือน 



ประสานครูเวร ให้แจ้งเตือน นักเรียนให้ระมัดระวังไม่เข้าใกล้ และรีบด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่เร็วที่สุดและแจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วย  

  ๖. ให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และครูเวรประจ าวันดูแลนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนใน    
ตอนเช้า ตรวจนับ นักเรียนทั้งไป-กลับ ควบคุมการท าความสะอาดห้องเรียนเขตรับผิดชอบ กิจกรรมหน้าเสาธง 
ตรวจสุขภาพประจ าวัน การรับประทานอาหาร กิจกรรมก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย กิจกรรมก่อนปล่อยนักเรียน
กลับบ้าน โดยควบคุมตรวจตรา ตรวจสอบความผิดปกติของนักเรียน หากพบปัญหาให้ประสานงานครูประจ า
ชั้นและผู้ปกครอง เพ่ือท าการแก้ไขและ แจ้งให้ผู้บริหารศึกษาทราบทันที  

  7. ให้ครูประจ าชั้นท าหน้าที่ครูแนะแนว ให้ค าปรึกษา จัดท าระเบียนสะสม ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนในชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย ให้ความรักความเอาใจใส่ เอ้ืออาทร พัฒนา
นักเรียนให้เต็มศักยภาพ โดยการ สนทนาชักถาม ควบคุม ก ากับ ติดตามอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติหรือ
การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ให้ด าเนินการ ให้ความช่วยเหลือทันทีพร้อมทั้งแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
ด้วย 

  8. ให้ครูเวรประจ าวัน และครูที่ปรึกษา ติดตามดูแลเอาใจใส่ ต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติด
ให้โทษ พฤติกรรมเสี่ยงด้านการพนัน อบายมุขต่างๆ พฤติกรรมเสี่ยงด้านชู้สาว พฤติกรรมเสี่ยงปัญหาทางเพศ 
พฤติกรรม เสี่ยงการเล่นเกมและอินเตอร์เน็ต พฤติกรรมเสี่ยงการทะเลาะวิวาท และถูกเอารัดเอาเปรียบ    
การถูกรังแก ถูกละเมิด ทางร่างกายและจิตใจ หากพบความผิดปกติให้ด าเนินการช่วยเหลือประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้องและแจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วย  

  9. ให้ครูเวรประจ าวัน ได้ตรวจสอบการประกอบอาหารกลางวัน การจ าหน่ายสินค้าของ
ร้านค้า ผู้ค้าท้ังใน สถานศึกษาและโดยรอบสถานศึกษา เน้นย้ าให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยมี
ประโยชน์และประสานงาน ขอความร่วมมือร้านค้า ผู้ให้จ าหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายและนโยบายของโรงเรียน  

  10. ให้ผู้ที่ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการตามระเบียบว่า
ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕2 โดยเคร่งครัด  

   10.1 หากผู้ใดได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปราชการนอกท้องที่อ าเภอ
หรือจังหวัดหรือได้รับ อนุญาตให้ลาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕4 
และจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ ในโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาให้ผู้ อ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรแทนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ  

   ๑๐.๒ หากผู้ใดที่ป่วยและวันที่ป่วยตรงกับวันที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาเวรรักษา
ความปลอดภัยและการป่วยนั้นยังสามารถที่จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าตนได้ป่วย และไม่สามารถจะ
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย สถานทีร่าชการได้ ให้ผู้นั้นแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจเวรทราบโดยวิธี
ใดวิธีหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจเวรจะพึงทราบได้เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป  



  ๑1. ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่จั ดท าข้อมูล
สารสนเทศ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน         
สถานีอนามัย โรงพยาบาล ต ารวจ หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานต้นสังกัด อ าเภอ จังหวัด 
ศาล และที่เก่ียวข้องเพ่ือการติดต่อประสานงาน การส่งต่อได้ทันท่วงทีและให้ปรากฏได้ชัดเจนไว้ในที่ต่างๆตาม
ความเหมาะสม  

  ๑๒. ให้ครูผู้สอน และหรือครูที่ได้รับแต่งตั้งควบคุมนักเรียนไปท ากิจกรรม ทั้งในและนอก
สถานที ่การไปทัศนศึกษา การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ การไปเข้าค่าย การไปร่วม
กิจกรรม การไปแข่งขัน จัดท าประวัติป้ายชื่อแสดงรายละเอียดของนักเรียน ก ากับควบคุมดูแลเอาใจใส่ รักษา
ความปลอดภัย ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ หากเกิดอุบัติเหตุอันตรายให้ด าเนินการแก้ไขและหรือน า
นักเรียนไปเข้าการรักษา โดยด่วน ตลอดทั้งประสานงานให้ผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้
ผู้บริหารทราบทันที  

  13. ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและหรือครูผู้รับผิดชอบ ด้านภัยพิบัติ ครูผู้รับผิดชอบด้าน
อาคารสถานที ่ครูประจ าชั้น สร้างความรู้ความเข้าใจจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
ในกรณีเกิดภัยพิบัต ิเช่นไฟไหม้ พายุ ลมแรง ฟ้าคะนอง น้ าท่วม ดินทรุด ดินถล่ม ภัยแล้ง โรคระบาด สึนาม ิ 

  1๔ ให้กลุ่มบริหารทั่วไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัย 
ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน แล้ว
น าข้อมลูมาปรับปรุง แก้ไขพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

   ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

(นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 

 


