
 

 

 

ประกาศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 
เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 

 
เนื่องจากโรงเรียนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันนกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย อุบัติภัย ภัยพิบัติ ส่ิงท่ีเป็นอันตรายท้ังต่อจิตใจชีวิต
และทรัพย์สินของทางราชการ จึงก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวัดชมนิมิตร จึงประกาศ
นโยบาย 

๑. ใหก้ลุ่มบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ีส ารวจตรวจสอบห้องเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบ
ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องน้ า ห้องส้วม แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬาพัสดุอุปกรณ์อื่นๆโดยรอบ
บริเวณโรงเรียนเป็นประจ าทุกวัน ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง หากพบว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอาจเกิดอันตราย 
ให้แจ้งต่อครูเวรประจ าวันและหรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันทีและด าเนินการซ่อมแซมให้เป็นท่ีเรียบร้อย 
 ๒. ให้กลุ่มบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี ส ารวจตรวจสอบเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า อุปกรณ์ตัด
หญ้าให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง ใบมีดท าด้วยเหล็กเหนียว หากพบว่าอุปกรณ์ต่างๆช ารุดให้แจ้งครูเวร
ประจ าวันหรือผู้บริหารทราบทันทีและด าเนินการซ่อมแซมให้เป็นท่ีเรียบร้อย กรณีการตัดหญ้าให้ใช้ความ
ระมัดระวงัไม่ประมาทเลินเล่อ ควรเลือกเวลาท่ีปลอดภัย เช่นหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 ๓. ให้กลุ่มบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี ตรวจตรา ตรวจสอบ สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดระบบประปา ท้ังในอาคารเรียนนอกอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน เป็นประจ าทุกวันหาก
พบข้อบกพร่องให้แจ้งครูเวรประจ าวันและหรือแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
เรียบร้อย 

๔. ให้กลุ่มบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ีและครูเวรประจ าวันเฝ้าระวัง ส ารวจ ตรวจสอบ ป้องกัน 
แก้ไข เรื่องมลภาวะท่ีเป็นพิษ ท่ีอาจเกิดขึ้นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัตถุท่ีเป็นอันตราย  ส่ิงแปลกปลอม 
เศษแก้ว เศษตะปู โดยติดต่อประสานงานผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการแก้ไขให้ทันท่วงทีและแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบด้วย 

๕. หากส ารวจพบว่า อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ช ารุดเสียหายและสุดวิสัย 
ท่ีไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที ให้นักการภารโรงจัดท าแนวกั้น จัดท าป้ายเตือน ประสานครูเวร ให้
แจ้งเตือนนักเรียนให้ระมัดระวังไม่เข้าใกล้และรีบด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีเร็วที่สุดและแจ้ง
ให้ผู้บริหารทราบด้วย 



๖. ให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และครูเวรประจ าวันดูแลนักเรียนท่ีมาถึงโรงเรียนในตอนเช้า ตรวจ
นับ นักเรียนท้ังไป-กลับ ควบคุมการท าความสะอาดห้องเรียนเขตรับผิดชอบ กิจกรรมหน้าเสาธง ตรวจสุขภาพ
ประจ าวัน การรับประทานอาหาร กิจกรรมก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย กิจกรรมก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน โดย
ควบคุมตรวจตราตรวจสอบความผิดปกติของนักเรียน หากพบปัญหาให้ประสานงานครูประจ าช้ันและ
ผู้ปกครอง เพื่อท าการแก้ไขและแจ้งให้ผู้บริหารศึกษาทราบทันที 

๗. ให้ครูประจ าช้ันท าหน้าท่ีครูแนะแนว ให้ค าปรึกษา จัดท าระเบียนสะสม ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้นักเรียนในช้ันเรียนท่ีได้รับมอบหมาย ให้ความรักความเอาใจใส่ เอื้ออาทร พัฒนานักเรียนให้เต็ม
ศักยภาพ โดยการสนทนาซักถาม ควบคุม ก ากับ ติดตามอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติหรือการเปล่ียนแปลง
ของนักเรียน ให้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทันทีพร้อมท้ังแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบด้วย 

๘. ให้ครูเวรประจ าวัน และครูที่ปรึกษา ติดตามดูแลเอาใจใส่ ต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อยาเสพติดให้โทษ 
พฤติกรรมเส่ียงด้านการพนัน อบายมุขต่างๆ พฤติกรรมเส่ียงด้านชู้สาว พฤติกรรมเส่ียงปัญหาทางเพศ 
พฤติกรรมเส่ียงการเล่นเกมส์และอินเตอร์เน็ต พฤติกรรมเส่ียงการทะเลาะวิวาท และถูกเอารัดเอาเปรียบ การ
ถูกรังแก ถูกละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หากพบความผิดปกติให้ด าเนินการช่วยเหลือประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
และแจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วย 

๙. ให้ครูเวรประจ าวัน ได้ตรวจสอบการประกอบอาหารกลางวัน การจ าหน่ายสินค้าของร้านค้า ผู้ค้า
ท้ังในสถานศึกษาและโดยรอบสถานศึกษา เน้นย้ าให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยมีประโยชน์
และประสานงาน ขอความร่วมมือร้านค้า ผู้ค้า ให้จ าหน่ายสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
และนโยบายของโรงเรียน 

๑๐. ให้ผู้ท่ีได้แต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าท่ีเวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการตามระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด 

๑๐.๑ หากผู้ใดได้รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปราชการนอกท้องท่ีอ าเภอหรือ
จังหวัด หรือได้รับอนุญาตให้ลาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และจะต้องจัดหาเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนให้ผู้อื่นให้ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรแทนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๑๐.๒ หากผู้ใดท่ีป่วยและวันท่ีป่วยตรงกับวันท่ีท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีรักษาเวรรักษาความ
ปลอดภัยและการป่วยนั้นยังสามารถท่ีจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าตนได้ป่วย และไม่สามารถจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการได้ ให้ผู้นั้นแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจเวร
ทราบโดยวิธีใดวิธีหนึ่งท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจเวรจะพึงทราบได้เพื่อพิจารณาวินิจฉัยส่ังการต่อไป 
๑๑. ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป ครูที่รับผิดชอบงานอาคารสถานท่ีจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ท่ีอยู่ 

เบอร์โทรติดต่อของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล 
ต ารวจ หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานต้นสังกัด อ าเภอ จังหวัด ศาล และท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการ
ติดต่อประสานงานการส่งต่อได้ทันท่วงทีและให้ปรากฏได้ชัดเจนไว้ในท่ีต่างๆตามความเหมาะสม 

๑๒. ให้ครูผู้สอน และหรือครูที่ได้รับแต่งต้ังควบคุมนักเรียนไปท ากิจกรรม ท้ังในและนอกสถานท่ี 



การไปทัศนศึกษา การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์การไปเข้าค่าย การไปร่วม
กิจกรรมการไปแข่งขัน จัดท าประวัติป้ายช่ือแสดงรายละเอียดของนักเรียน ก ากับควบคุมดูแลเอาใจใส่ รักษา
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ หากเกิดอุบัติเหตุอันตรายให้ด าเนินการแก้ไขและหรือน า 
นักเรียนไปเข้าการรักษาโดยด่วน ตลอดท้ังประสานงานให้ผู้ปกครองหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและแจ้งให้
ผู้บริหารทราบทันที 

๑๓. ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไปและหรือครูผู้รับผิดชอบ ด้านภัยพิบัติครูผู้รับผิดชอบด้านอาคาร
สถานท่ีครูประจ าช้ัน สร้างความรู้ความเข้าใจจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในกรณี
เกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้พายุลมแรง ฟ้าคะนอง น้ าท่วม ดินทรุด ดินถล่ม ภัยแล้ง โรคระบาด สึนามิ 

๑๔. ให้กลุ่มบริหารท่ัวไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ของ
โรงเรียน เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน แล้วน าข้อมูลมาปรับปรุง 
แก้ไขพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

  ประกาศ  ณ วันท่ี  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563                  
  

 

 (ลงช่ือ)  
                                                    (...นายไพทูร...จันตะเภา.....) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตร 

      

 

 

 

  

 


