
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนพิชัย 
เรื่อง  มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนพิชัย 
................................................................ .................... 

 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
เหตุร้าย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตราย ทั้งต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จึงก าหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนพิชัย  ดังนี้ 

๑. ให้นักการภารโรงส ารวจ ตรวจสอบ ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการห้อง
พิเศษ ห้องน้ า ห้องส้วม แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬา พัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ โดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็น
ประจ าทุกวัน ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง หากพบว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาจเกิดอันตราย ให้แจ้งต่อครูเวร
ประจ าวัน และหรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันทีแล้วด าเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย 

๒. ให้นักการภารโรงส ารวจ ตรวจสอบ เครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า อุปกรณ์ตัดหญ้า ให้อยู่ในสภาพที่
มั่นคง แข็งแรง ใบมีดท าด้วยเหล็กเหนียว หากพบว่าอุปกรณ์ต่างๆ ช ารุด ให้แจ้งต่อครูเวรประจ าวัน และหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันทีและด าเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย  กรณีการตัดหญ้าให้ใช้ความ
ระมัดระวัง ไม่ประมาท เลินเล่อ ควรเลือกเวลาที่ปลอดภัย เช่น หลังเลิกเรียน หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์                         
เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

๓. ให้นักการภารโรงตรวจตรา ตรวจสอบ สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ระบบ
ประปา ทั้งในอาคารเรียน นอกอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน เป็นประจ าทุกวัน  หากพบข้อบกพร่อง อุปกรณ์ 
วัสดุ ช ารุดเสียหาย ไฟฟ้ารั่ว น้ าประปารั่ว ให้แจ้งครูเวรประจ าวัน และหรือแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบ และ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย 

๔. ให้ครูเวรประจ าวัน เฝ้าระวัง ส ารวจ ตรวจสอบ ป้องกัน แก้ไข เรื่องมลภาวะที่เป็นพิษที่อาจเกิดขึ้น
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัตถุที่เป็นอันตราย เช่น ระเบิด อาวุธ สารพิษ แก็สพิษ สิ่งแปลกปลอม เศษแก้ว 
เศษตะปู ฯลฯ โดยติดต่อประสานงาน ผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ทันท่วงที และแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบด้วย 

๕. หากส ารวจพบว่า อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ช ารุดเสียหาย และ
สุดวิสัยที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้เสร็จทันท่วงที ให้นักการภารโรง จัดท าแนวกั้น จัดท าป้ายเตือน  
ประสานครูเวรให้แจ้งเตือนนักเรียนให้ระมัดระวัง ไม่เข้าใกล้ และรีบด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่เร็วที่สุด และแจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วย 

๖. ให้ครูเวรประจ าวัน ดูแลนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนในตอนเช้า ตรวจนับนักเรียนทั้งไป-กลับ ควบคุม
การท าความสะอาดห้องเรียน เขตรับผิดชอบ กิจกรรมหน้าเสาธง ตรวจสุขภาพประจ าวัน การรับประทาน
อาหาร กิจกรรมก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย กิจกรรมก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน โดยควบคุม ตรวจตรา ตรวจสอบ



 

ความผิดปกติของนักเรียน หากพบปัญหาให้ประสานงานครูประจ าชั้น และหรือผู้ปกครองเพ่ือท าการแก้ไข 
และแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที 

๗. ให้ครูประจ าชั้นท าหน้าที่ครูแนะแนว ให้ค าแนะน า ปรึกษา จัดท าระเบียนสะสม ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย ให้ความรัก ความเอาใจใส่ เอ้ืออาทร พัฒนานักเรียนให้เต็ม
ศักยภาพ โดยการสนทนา ซักถาม ควบคุม ก ากับ ติดตาม อยู่เสมอ หากพบความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลง
ของนักเรียน ให้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบด้วย 
           ๘. ให้ครูเวรประจ าวัน และครูประจ าชั้น ติดตาม ดูแล เอาใจใส่ ต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดให้
โทษ พฤติกรรมเสี่ยงด้านการพนัน อบายมุขต่าง ๆ พฤติกรรมเสี่ยงด้านชู้สาว  พฤติกรรมเสี่ยงปัญหาทางเพศ 
พฤติกรรมเสี่ยงการเล่นเกมและอินเตอร์เน็ต  พฤติกรรมเสี่ยงการทะเลาะวิวาท การถูกเอารัดเอาเปรียบ                  
การถูกรังแก  ถูกละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หากพบความผิดปกติให้ด าเนินการช่วยเหลือ ประสานงานผู้ที่
เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วย 

๙. ให้ครูเวรประจ าวันได้ตรวจสอบการประกอบอาหารกลางวัน การจ าหน่ายสินค้าของร้านค้า ผู้ค้า 
ทั้งในสถานศึกษา และโดยรอบสถานศึกษา เน้นย้ าให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ 
และประสานงาน ขอความร่วมมือร้านค้า ผู้ค้าให้จ าหน่ายสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย
และนโยบายของโรงเรียน 

๑๐. ให้ผู้ที่ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการตามระเบียบว่าด้วย 
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด และ 

    ๑๐.๑ หากผู้ใดได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปราชการนอกท้องที่อ าเภอหรือ
จังหวัด หรือได้รับอนุญาตให้ลาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
และจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนพิชัย ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรแทนผู้อื่น แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

      ๑๐.๒ หากผู้ใดที่ป่วยและวันที่ป่วยตรงกับวันที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาเวรรักษาความ
ปลอดภัย และการป่วยนั้นยังสามารถที่จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าตนได้ป่วย และไม่สามารถจะปฏิบัติ
หน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการได้ ให้ผู้นั้นแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจเวรทราบโดยวิธีใดวิธี
หนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจเวรจะพึงทราบได้ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป 

๑๑. ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ครูที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ที่อยู่ เบอร์
ติดต่อ ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองครอง ผู้น าชุมชน สถานีอนามัย  โรงพยาบาล
ต ารวจ  หน่วยกู้ชีพ  องค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานต้นสังกัด อ าเภอ จังหวัด ศาล และที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
การติดต่อประสานงาน การส่งต่อได้ทันท่วงที และให้ปรากฏได้ชัดเจนไว้ในที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

๑๒. ให้ครูผู้สอนและหรือครูที่ได้รับแต่งตั้งควบคุมนักเรียนไปท ากิจกรรมทั้งใน และนอกสถานที่                    
การไปทัศนศึกษา การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การไปเข้าค่าย การไปร่วมกิจกรรม การไป
แข่งขัน จัดท าประวัติ ป้ายชื่อแสดงรายละเอียดของนักเรียน ก ากับ ควบคุม ดูแล เอาใจใส่ รักษาความ
ปลอดภัย  ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ หากเกิดเหตุอันตรายให้ด าเนินการแก้ไข และหรือน านักเรียน
ไปเข้ารับการรักษาโดยด่วน ตลอดทั้งประสานงานให้ผู้ปกครอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ผู้บริหาร
ทราบทันท ี



 

๑๓. ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของโรงเรียนพิชัยเมื่อสิ้นปีการศึกษา เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อ 
สารธารณชน แล้วน าข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยในปีการศึกษาต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
           ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖   เดือน  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙                
                   

 
 

(นายธารา  น่วมศิริ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 


