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โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 



มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง  

โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  

*******************  

1. หลักการและเหตุผล    

จากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูก

กล่าวหา หรือกระท าความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีการเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์

สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 

ตระหนักใน ความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย

จะต้องร่วมกันหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการแกไ้ขปัญหา เพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียน คือ หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา จึงเล็งเห็นความจ าเป็นจะต้องออกมาตรการปูองกันภัยของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ของโรงเรียนปายวิทยาคาร เพื่อช่วยเหลือ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด กรณีเกิดเหตุความรุนแรง หรือเหตุการณ์แวดล้อม

ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยและให้ความ ช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียนทุกคน และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศ  

2. วัตถุประสงค์    
2.1 เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และ

ด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และ ยึด
ประโยชน์สูงสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเป็นส าคัญ    

2.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อมสามารถ
ปูองกัน และแก้ไขสถานการณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่นักเรียน รวมท้ังบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ท้ังด้านอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ    

2.3 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการปกปูอง และคุ้มครองความปลอดภัย ท้ังด้านร่างกาย 
และจิตใจ โดยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข    

2.4 เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการให้ความรู้ ความ 

เข้าใจ แก่ผู้ท่ีรับผิดชอบ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา    



2.5 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย เช่น สถานีต ารวจ 
โรงพยาบาล, เทศบาล, ฯลฯ เมื่อมีเหตุจ าเป็น  
3. เป้าหมาย    

3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
3.2 นักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคารทุกคน    
3.3 เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย 

4. ยุทธศาสตร์     
4.1 จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมบุคลากรสถานศึกษาและนักเรียน  โดยการมีส่วนร่วม 

ของข้าราชการครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
4.2 ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะมาตรการซึ่งเกี่ยวข้องและ 

พบการกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น อุบัติเหตุ เจ็บปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อ ฯลฯ     
  4.3 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
5. การวางแผนป้องกันภัยของสถานศึกษา  

แนวทางการก าหนดมาตรการปูองกันภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม
ระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนปูองกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.
2545 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 , พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 และ ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี ้

 
ขั้นตอน ภารกิจ 

1. ศึกษาสภาพทั่วไป  ศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงจากการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม 

2. ก าหนดมาตรการหลัก  ก าหนดมาตรการหลักเพื่อปูองกัน และ/หรือ แก้ไข 
3. ก าหนดมาตรการเสริม  ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเช่ือ 

วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น และสภาพความ
เส่ียงของท้องถิ่น 

4. ก าหนดกิจกรรม  ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและ
มาตรการเสริม 

5. ก าหนดเวลาและ ผู้รับผิดชอบ  ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ
สามารถปฏิบัติได้ 



6.  มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการป้องกัน
และแก้ไข 
อุบัติเหตุ  
1. อุบัติเหตุจาก
อาคาร เรียน
อาคารประกอบ  
 

1. ตรวจสอบระบบไฟฟูา สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบ    
อาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจ าเป็น  
2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี  
3. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานท่ี  
4. ช้ีแจงให้ความรู้การดูแล รักษา เฝูาระวังความปลอดภัยของ    
อาคารเรียน อาคารประกอบ  
5. จัดท าปูายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุด   
อันตรายทุกช้ันเรียน และแผนผัง  
6. จัดให้มีแผนซักซ้อมการปูองกันและซักซอ้มการเคล่ือนย้าย    
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
7. แต่งต้ังเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและให้   เพิ่ม
ความกวดขันในวันหยุดต่าง ๆ ของสถานศึกษา  

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน  
2. ครูที่ปรึกษา  
3. นักการภารโรง  
4. ผู้ปกครอง  
5. ชุมชน 

2. อุบัติเหตุจาก
บริเวณภายใน
สถานศึกษา  
 

1. แต่งต้ังครูเวรประจ าวันคอยควบคุม ก ากับ ติดตามดูแล การรักษา
ความปลอดภัยตลอดท้ังวันและให้เพิ่มความกวดขันในวันหยุดต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา  
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และน าส่ง    
สถานพยาบาล  
3. ก าหนดควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการปีนปาุยใน
ท่ีสูง/บ่อน้ า/สระน้ า อย่างเข้มงวด  
4. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบ ารุงดูแล   
รักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ าเสมอ  
5. จัดให้ปาูยค าเตือนเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุ  
6. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีท่ีพบวัตถุส่ิง
แปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย  
7. ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเส่ียง  
8. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา  
9. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและท าลาย  

1. ผู้บริหาร    
โรงเรียน  
2. ครูเวร
ประจ าวัน  
3. ครูอนามัย    
โรงเรียน  
4. นักการภารโรง 
5. เจ้าหน้าท่ีสถานี      
อนามัย  
6. นักเรียน  
7. ผู้ปกครอง 

3. อุบัติเหตุจาก 
สภาพแวดล้อม
ภายนอกของ

1. ส ารวจสภาพปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและ
ชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน    

1. ผู้บริหาร    
โรงเรียน  
2. ครู  



สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษา  
 

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางปูองกนัและแก้ไข  
3. ประสานงานกับหน่วยงานอืน่  
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหา    
ส่ิงแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน  

3. นักเรียน  
4. ผู้ปกครอง  
5. ชุมชน 

4. อุบัติเหตุจาก
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ เคร่ือง
เล่นสนาม 
อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น เคร่ือง ท า
น้ าเย็น พัดลม 
โทรทัศน์ ฯลฯ  
 

1. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ   
2. ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆ    ท่ี
ช ารุด  
3. แนะน า สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภท      
ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม   
4 .จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้   
5. ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น    
สนาม อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย 

1. ผู้บริหาร    
โรงเรียน  
2. ครู  
3. นักการภารโรง 
4. นักเรียน  
5. ผู้ปกครอง  
6. ชุมชน 

5. อุบัติเหตุจาก
การ เดินทาง 
ไป-กลับ ระหว่าง 
บ้าน และ
สถานศึกษา  
 
 

1. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก าหนด   มาตรการ
รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน  
2. ก ากับ ดูแลนักเรียนท่ีใช้จักรยาน จักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้ายและ
เป็นแถว  
3. จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนท่ีมีผู้ปกครองมารับ  
4. แนะน าการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง  
5. ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร  
6. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนท่ีประตูเข้าออก 

1. ผู้บริหาร    
โรงเรียน   
2. ครู  
3. นักการภารโรง 
4. นักเรียน  
5. ผู้ปกครอง  
6. ชุมชน 

6. อุบัติเหตุจาก
การพานักเรียน
ไปศึกษานอก   
สถานศึกษา และ
การน านักเรียน
ร่วมกิจกรรม
ส าคัญ  

1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพา
นักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด  
2. เตรียมการและวางแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน  
3. จัดท าประวัตินักเรียนท่ีร่วมเดินทาง  
4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย  
5. จัดให้มีปูายช่ือแสดงรายละเอียดนักเรียน/ปูายบอกช่ือขบวนรถ 
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
7. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน   
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพ
รถยนต์  และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย  
9. หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอันตราย  

1. ผู้บริหาร     
โรงเรียน  
2. ครูที่ปรึกษา  
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง  
5. ชุมชน  
6. นักเรียน 
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10. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด  
11. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง  
12. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีปลอดภัย  
13. ประสานงานเจ้าหน้าท่ีด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน 

7. อุบัติเหตุจาก 
ยานพาหนะรับ-
ส่งนักเรียน  
 

1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย     
ยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน  
2. ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพการ
ใช้งาน  
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน ประจ า   
ยานพาหนะ เป็นต้น  
4. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับข่ีใบอนุญาตการ
ขับขี่  
5. ก าหนดให้มีพนักงานควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
6. ก าหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียน    
และผู้จ้าง เช่น ห้ามห้อยโหน ปีนปุายหยอกล้อขณะรถยนต์เคล่ือนท่ี 
7. ตรวจสอบจ านวนนักเรียนทุกครั้งท่ีมีการขึ้นและลงรถยนต์  
8. จัดท าปูายช่ือรถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน  
9. การประกันภัยโดยความสมัครใจส าหรับนักเรียน 

1. บริหาร     
โรงเรียน  
2. ครูที่ปรึกษา  
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง  
5. ชุมชน  
6. เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ 
7. นักเรียน 

ด้านการป้องกัน
และ แก้ไข
อุบัติภัย  
1. อัคคีภัย/วาต
ภัย/ อุทกภัย/
ธรณีพิบัติ ภัย  
 
 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
2. ให้ความรู้และจัดท าแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกบัการดับไฟ หนีไฟ 
3. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการอย่างเคร่งครัด  
4. จัดท าปูายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน  
5. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟูาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง  
6. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที  
7. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย  
8. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ าเสมอ, ดูแลสถานท่ีให้
สะอาด  
9. ตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อาคาร  
10. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ  
11. จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

1. ผู้บริหาร     
โรงเรียน  
2. ครูที่ปรึกษา  
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง  
5. ชุมชน  
6. เจ้าหน้าท่ี 
ต ารวจ 
7. นักเรียน 
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ด้านการป้องกัน
และ แก้ไข
ปัญหาทาง 
สังคม  
1. การล่วง
ละเมิด ทาง
ร่างกายและ 
จิตใจ  
ดูแล  
 

1. แต่งต้ังกรรมการเฝูาระวังปอูงปรามนกัเรียนท่ีมพีฤติกรรมท่ีไม่พึง    
ประสงค์และสถานท่ีจุดเส่ียง โดยเฉพาะห้องเรียนห้องน้ า  
2. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
3. จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน  
4. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
5. มาตรการปูองกันควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายในการ
สอดส่องเฝูาระวังร่วมกนั เพราะบางครั้งเหตุอาจเกิดจากบุคลากร    
ของสถานศึกษาเอง  
6. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับข้ัน  
7. น านักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด   
และต่อเนื่อง  
8. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
9. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว 
สถานีต ารวจ เป็นต้น 

1. ผู้บริหาร     
โรงเรียน  
2. ครูที่ปรึกษา  
3. ผู้ปกครอง  
4. ชุมชน  
5. เจ้าหน้าท่ี 
ต ารวจ 

2. การท าร้าย
ตัวเองและการ
ฆ่าตัวตาย  
 

1. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
มอบหมายครูที่ปรึกษา สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2. จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา    
เพื่อการส่ือสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกับ   
พฤติกรรมนักเรียน  
3. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญ ให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ   
6. ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะ หน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ 

1. ผู้บริหาร     
โรงเรียน  
2. ครูที่ปรึกษา  
3. ผู้ปกครอง  
4. ชุมชน 

3. สารเสพติด  
 

1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก ให้นักเรียน
เห็น คุณค่าแห่งตน  
2. จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อ
การส่ือสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน  
3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถท่ีถูกต้อง เช่น 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น  

1. ผู้บริหาร     
โรงเรียน  
2. ครูที่ปรึกษา  
3. ผู้ปกครอง  
4. ชุมชน 
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4. จัดกลุ่มเฝูาระวังโดยอาศัยเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
สถานศึกษา  
5. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน  
6. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมส่ือต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
7. จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
8. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ  
9. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

4. การอุปโภค
บริโภค  

1. จัดให้มกีารตรวจสอบคุณภาพและสารปนเป้ือนในอาหาร และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  
2. จัดท าปูายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการใช้
เครื่อง อุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย  
3. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบ    
เรียบร้อยภายในโรงอาหารของโรงเรียน  
4. จัดให้มีระบบก าจัดขยะ 
5. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียนให้
ด าเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล  
6. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ  
7. จัดครูอนามัยอ านวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาล    
ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลนักเรียน  
8. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับข้ัน   

1. ผู้บริหาร     
โรงเรียน  
2. ครูที่ปรึกษา  
3. ผู้ปกครอง  
4. ชุมชน  
5. นักเรียน 

5. การทะเลาะ
วิวาท  

1. ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
2. จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา  
เพื่อการส่ือสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแกไ้ขปัญหา 
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
3. จัดให้มีการหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีท่ีมีเหตุ 
ทะเลาะวิวาท โดยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
4. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ 
ผู้ปกครองนักเรียนทราบและจัดเจ้าหน้าท่ีดูแล โดยรายงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับ 

1. ผู้บริหาร  
โรงเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
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5. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ อปพร. หรือ อปท. 

6. การถูกล่อลวง
และลักพา 

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้า การตัดสินใจ การให้ค าปรึกษาท่ีถูกต้อง รวมไปถึง 
ทักษะการปูองกันตัวเองให้พ้นจากการถูกล่อลวงและลักพา 
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ จัดเวรยาม  
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3. ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการสอดส่อง 
นักเรียนอย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ 
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล  
เพื่อปอูงกันการถูกล่อลวงและลักพา 
5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและลักพา  
และวิธีการปูองกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ 
6. ประสานงานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ผู้ปกครอง เพื่อด าเนินการติดตาม
ค้นหา 
7. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการ
แจ้งเบาะแส 
8. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดยรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับ 

1. ผู้บริหาร  
โรงเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 

7. สื่อลามก
อนาจาร  

1. ควบคุมดูแลการน าข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา 
2. จัดท าหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม  
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ท่ีดีงามให้กับนักเรียนเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
4. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจ
ตรา ควบคุมดูแล ตามแหล่งจ าหน่ายและเผยแพร่ 
5. ด าเนินการตรวจค้นยึดส่ิงของและลงโทษ หากพบนักเรียนน าส่ือ
ลามกอนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
6. มอบครูที่ปรึกษา ติดตามและเฝูาระวัง ภายหลังด าเนินการ 
แก้ไขแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดข้ึน 
 

1. ผู้บริหาร  
โรงเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
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8. อบายมุข  1. ก าหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท 

2. จัดท าแผนผัง เขตปลอดอบายมุขร่วมกับชุมชน 
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และตระหนักโทษภัยและปัญหา 
อบายมุข ท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน 
4. มอบหมายครูที่ปรึกษา ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ 
นักเรียน ในกลุ่มท่ีมีปัญหาและกลุ่มเส่ียง ต้องรีบด าเนินการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเบ้ืองต้น 
5. ส ารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดท าเป็นข้อมูลแผน 
ท่ีต้ังเพื่อการประสานกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ 
6. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลานอย่าง 
ใกล้ชิด ท้ังการเรียน ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การออกเท่ียวเตร่  
หรือการท ากิจกรรมนอกบ้าน รวมท้ังการใช้ส่ือ เทคโนโลยีใน
ครอบครัวไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 
7. จัดต้ังกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรยีน ผู้ปกครอง  
ชุมชนในการให้ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลปูองกัน 
ไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ 
8. จัดท าทะเบียนข้อมูลนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง 
9. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความ 
ช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกัน 
10. จัดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่ง 
อบายมุขต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี และ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 

1. ผู้บริหาร  
โรงเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 

9. พฤติกรรมชู้
สาว 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมท่ีพึง 
ประสงค์ด้านการวางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียนการ 
สอนเรื่องเพศศึกษา 
2. มอบหมายครูที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
3. จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่มี 
มุมอับ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางท่ีไม่เหมาะสมของ 
นักเรียน 
4. ก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรประจ าวัน 
5. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง  

1. ผู้บริหาร  
โรงเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
5. นักเรียน 
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ชุมชนและโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส 
6. เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบ 
สืบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการแก้ไข ในกรณีท่ีเป็นปัญหา 
ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับข้ันตอน 
7. ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือ 
ช่วยกันแก้ไขปัญหา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม 
8. ติดตาม ก ากับ ดูแลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

10. อินเทอร์เน็ต
และเกม  

1. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากส่ือ 
อินเทอร์เน็ต 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้ 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์ 
3. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้องในการปูองกัน กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง  
ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น 
4. ครูฝุายปกครองและครูที่ปรึกษาก ากับ ติดตาม การมาเรียนของ 
นักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับ 
ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
5. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมตาม 
บริบทของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
6. ด าเนินการน ากลุ่มนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงมาอบรมให้ความรู้ 
ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต 
7. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/ 
เว็บไซต์ต่างๆ  
8. ประสานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อ 
ติดตามตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมท่ีให้บริการนักเรียน
ช่วงเวลาเรียน 

1. ผู้บริหาร  
โรงเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
5. นักเรียน 

ด้านสุขภาพ
อนามัย 
ของนักเรียน 

1. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการ 
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การปูองกันมลภาวะจากส่ิงแวดล้อม  
การปอูงกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น  
2. จัดท ามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน 
4. ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับ 

1. ผู้บริหาร  
โรงเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา 
3. นักการภารโรง 
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โรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนท่ีมีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด 
5. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาดหรือได้รับผลกระทบจากสารพิษ 
6.แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นใน 
โรงเรียน เช่น โรคมือเท้าปาก, ไข้เลือดออก, ไข้ไวรัสโคโรนา ฯลฯ 
7. จัดน้ าด่ืม น้ าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้ าและระบบ 
การจ่ายน้ าให้ถูกสุขอนามัย 
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย 
9. มีอุปกรณ์และสถานท่ีส าหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้าง 
มือของนักเรียนอย่างถูกวิธ ี
10. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจ าหน่ายอาหารให้ถูก 
สุขลักษณะ  
11. จัดสถานท่ีและบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ 

ด้านสัตว์มีพิษ  1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งกิ่งไม ้ก าจัดแหล่งท่ี 
อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน 
2. ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ  
ตลอดจนวิธีการปูองกันและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีได้รับพิษ 
3. จัดท าปูายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียง เช่น  
บริเวณรั้วสถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 
มีพิษเบื้องต้น 
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการก าจัด 
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีท่ี 
ได้รับพิษจากสัตว์มีพิษ 
6. จัดท าแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

1. ผู้บริหาร  
โรงเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา 
3. นักการภารโรง 

ภัยบุคคล 
1. ครูกับนักเรียน 

1. โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งก าหนดระเบียบว่าด้วยความ 
ประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจ าปี อย่างน้อยป ี
ละ 1 ครั้ง เพื่อท าความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง 
การลงโทษนักเรียนสามารถท าได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้ 

 



สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษาท าหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ 
ผู้ปกครองทราบพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของ 
นักเรียน 
3. ให้สถานศึกษาเชิญนักจิตแพทย์มาสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
พฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อม 
แตกต่างกันออกไปจากสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย และการอบรม 
เล้ียงดู 
4. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือ 
แบบกล่ันแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุ 
ของนักเรียน และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ 
ลงโทษ เพื่อท่ีจะแก้นิสัยความประพฤติท่ีไม่ดีของนักเรียน ใน 
กรณีลงโทษนักเรียนท่ีมีความประพฤติผิด กฎระเบียบ ต้องท า 
หนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อมระบุเหตุและ 
การลงโทษการกระท าความผิดโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  
พ.ศ.2548 
5. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี อย่างน้อยปี 
ละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
6. กรณีเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ขึ้นในโรงเรยีน ผู้บริหาร 
สถานศึกษาต้องรายงานให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษากระบี่ได้รับทราบโดยเร็ว 

2. ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
กับบุคคลภาย 
นอก 

1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมเพื่อวางแนวทางการท างาน 
ร่วมกันกับชุมชน โดยเครือข่ายภาคประชาชน ผู้ปกครองท้องท่ี  
ผู้บริหารท้องถิ่น 
2. ก าหนดมาตรการกรณีเกิดความขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวข้องกับ 
สถานศึกษาซึ่งเกิดจากบุคลากรในสังกัดสถานศึกษา การจัดการ 
ความขัดแย้งควรด าเนินการโดยร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาชน  
ผู้ปกครองท้องท่ี ผู้บริหารท้องถิ่น โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 
ส่ือกลางในการจัดการ 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสัมพันธ์ขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุก 

 



สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
ภาคส่วน 
4. กรณีเกิดความขัดแย้งขึ้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา พบว่าตนเองเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ใด ต้องแจ้งให้ผู้บริหาร 
สถานศึกษาได้รับทราบ เพื่อผู้บริหารสถานศึกษาจะได้ด าเนินการ 
จัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่อไป และรายงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

3. ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
กับข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทราบข้อมูลของผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น  
สถานะภาพ ท่ีอยู่อาศัย ฯลฯ 
2. ก าหนดบทบาทของแต่ละคนให้ชัดเจนขึ้น จะได้รู้ว่าแต่ละคนใน 
องค์กร มีหน้าท่ีอะไรกันบ้าง แบ่งให้ทราบและชัดเจน 
3. ก าหนดหลักปฏิบัติพื้นฐานร่วมกัน คือเป็นกฎขั้นต้น เช่น เวลามี 
ความขัดแย้งเกิดขึ้น ห้ามโยนความขัดแย้งนี้ให้บุคคลอื่น ต้องน า 
เรื่องแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ และคู่ขัดแย้งต้องไม่หา 
พวกเพื่อหาก าลังเสริม หากเกิดปัญหาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษา 
ต้องไม่ปล่อยท้ิงไว้นาน ต้องแก้ให้เสร็จโดยเร็ว อย่าท้ิงไว้นานจน 
เกิดปัญหาเรื้อรัง หากไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับโรงเรียนต้อง 
รายงานให้ส านักงานเขตพื้นท่ีได้รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 
4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร อย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นกิจกรรมสร้างความสามัคคี 

 

 

ท้ังนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้ปฏิบัติตามมาตรการการปูองกันภัยนี้อย่างเคร่งครัด หากเกิด

ปัญหาและอุปสรรคใด ให้รีบรายงานให้ผู้บริหารทราบโดยเร็ว 

 

                                                           ลงช่ือ.......................................................  
(นายวรศักดิ์  ฤทธากันต์)  

                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 


