
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ 
เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 

------------------------------------------------------- 
 

เนื่องจากโรงเรียนมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการปองกันนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนผูมาติดตอราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุราย อุบัติภัย ภัยพิบัติ สิ่งท่ีเปนอันตรายท้ังตอชีวิต จิตใจ 
และทรัพยสินของทางราชการ โดยเฉพาะโรงเรียนการศึกษาสงเคราะหซ่ึงเปนโรงเรียนประเภทอยูประจํา 
นักเรียนพักนอนในโรงเรียน ซ่ึงนโยบายและมาตรการดานความปลอดภัยสําคัญยิ่ง โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ จึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน และประกาศเปนนโยบาย 
สถานศึกษาปลอดภัยโดยมีขอปฏิบัติ ดังนี้ 

นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 
ขอ 1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และนักเรียนทุกคนตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมาตรการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ตามท่ีทางราชการกําหนดอยางเครงครัด 

ขอ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณจะสนับสนุนและสงเสริมดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางตอเนื่องและจะจัดงบประมาณใหเพียงพอและมีความ
เหมาะสม 

ขอ 3  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณจะสงเสริมดานความปลอดภัย โดยจะจัด
ฝกอบรมใหความรู ทบทวนและฝกซอมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางจิตสํานึกดานความ
ปลอดภัยใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และนักเรียนทุกคนอยางตอเนื่องและมีการ
เตรียมพรอมอยูเสมอ 

ขอ 4  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณจะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณปองกันภัยสวน
บุคคลท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และนักเรียนทุกคนไดใช 
และสวมใสปองกันตามความเหมาะสมตอลักษณะและการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางและนักเรียนทุกคน 

ขอ 5  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณจะเอาใจใส สํารวจตรวจตราในเรื่องความ
ปลอดภัย และเขมงวดกวดขันใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และนักเรียนทุกคนปฏิบัติ
ตามระเบียบเก่ียวกับความปลอดภัยของสถานศึกษา ตลอดจนการเอาใจใส ควบคุมดูแลใหพนักงานสวมใสและใช
อุปกรณปองกันภัยตามท่ีสถานศึกษา ไดกําหนดอยางเครงครัด และจะยึดถือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอม ของนักเรียนประจําเปนสําคัญ 

ขอ 6  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณจะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน
สถานศึกษา สถานท่ีทํางาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณสถานศึกษาอยูเสมอ เพ่ือใหมีความปลอดภัย มี
สภาพแวดลอมท่ีดีถูกสุขลักษณะ อันนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตการทํางานและสุขภาพท่ีดี โดยท่ัวกันของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และนักเรียน 

ขอ 7  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณใหความสําคัญตอการใหความรวมมือของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และนักเรียนในการปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับความ

 



ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ความสําเร็จในการปองกันอุบัติเหตุ โดยถือเปนปจจัยหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอ 8  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณถือวาความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจน
วิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองมีความปลอดภัยเปนหนาท่ีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง 
และนักเรียน และผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นท่ีจะตองถือปฏิบัติและรับผิดชอบ 

ขอ 9  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณถือวาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจาง และนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการปองกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดลอม บริษัทยินดีรับ
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นตางๆ ของพนักงาน โดยจะนําไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตางๆ ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และนักเรียน
มากท่ีสุด โดยปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งทีไดรับมอบหมายตามมาตรการ ดังนี้ 

9.1  ใหกลุมบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี ครูประจําหอพัก และผูรับผิดชอบตามคําสั่ง 
สํารวจตรวจสอบหองเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการ หองน้ํา หองสวม แหลงเรียนรู 
อุปกรณสนามเด็กเลน อุปกรณเครื่องเลนกีฬา วัสดุ อุปกรณอ่ืน ๆ โดยรอบบริเวณโรงเรียนเปนประจําทุกวัน ให
อยูในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง หากพบวาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ชํารุดอาจเกิดอันตราย ใหแจงตอครูเวรประจําวัน
และ/หรือผูบริหารสถานศึกษาทราบทันที และดําเนินการซอมแซมใหเปนท่ีเรียบรอย 

9.2 ใหกลุมบริหารท่ัวไป งานอํานวยการ ครูประจําหอพัก และผูรับผิดชอบตามคําสั่ง สํารวจ 
ตรวจสอบเครื่องตัดหญา รถตัดหญา อุปกรณ ตัดหญา ใหอยูในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง ใบมีดทําดวยเหล็กเหนียว 
หากพบวาอุปกรณตาง ๆ ชํารุดใหแจง ครูเวรประจําวันหรือผูบริหารทราบทันที และดําเนินการซอมแซมใหเปน
ท่ีเรียบรอย กรณีการตัดหญา ใหใชความระมัดระวังไมประมาทเลินเลอ ใหครูหอพัก/ครูเวรประจําวันดูแล
นักเรียนเรื่องความปลอดภัยในการใชอุปกรณ ควรเลือกเวลาท่ีปลอดภัย เชนหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดเสาร-
อาทิตย เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

9.3 ใหกลุมบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี ครูประจําหอพัก ตรวจตรา ตรวจสอบ สายไฟฟา  
ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดระบบประปา ท้ังในอาคารเรียนนอกอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน เปน
ประจําทุกวัน   หากพบขอบกพรองใหแจงครูเวรประจําวันและหรือแจงผูบริหารสถานศึกษาทราบ และ
ดําเนินการปรับปรุง แกไขใหเรียบรอย 

9.4 ใหกลุมบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี ครูประจําหอพัก ผูรับผิดชอบตามคําสั่ง และ 
ครูเวรประจําวันเฝาระวัง สํารวจ ตรวจสอบ ปองกันแกไข เรื่องมลภาระท่ีเปนพิษ ท่ีอาจเกิดข้ึนและเปน
อันตรายตอสุขภาพ วัตถุท่ีเปนอันตราย เชนระเบิด อาวุธ สารพิษแกสพิษ สิ่งแปลกปลอม เศษแกว เศษตะปู 
โดยติดตอประสานงานผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน หนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือดําเนินการแกไขใหทันทวงทีและ  แจงใหผูบริหารสถานศึกษาทราบดวย 

9.5 หากสํารวจพบวา อาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ระบบไฟฟา ระบบประปา ชํารุดเสียหาย 
แล ะสุ ด วิ สั ย  ท่ี ไม ส าม ารถดํ า เนิ น ก ารแ ก ไข ได ทั น ท ว ง ที  ให จั ด ทํ าแ น ว ก้ั น  จั ด ทํ าป า ย เตื อ น                   
ประสานครูเวร ใหแจงเตือนนักเรียนใหระมัดระวังไมเขาใกล และรีบดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จในระยะเวลา  
ท่ีเร็วท่ีสุดและแจงใหผูบริหารทราบดวย 

9.6 ใหกลุมบริหารท่ัวไป งานกิจการนักเรียน ครูประจําหอพัก ครูผูสอนและครูเวรประจําวัน 
ดูแลตรวจนับจํานวนนักเรียน 3 เวลา ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของนักเรียนประจํา  ดูแล
กิจกรรมหลักไตรรงค ตรวจสุขภาพประจําวัน การรับประทานอาหาร โดยควบคุมตรวจตรา ตรวจสอบความ
ผิดปกติของนักเรียน หากพบปญหาใหประสานงานครูประจําชั้นและครูประจําหอพัก เพ่ือทําการแกไขและแจง
ใหผูบริหารศึกษาทราบทันที 



9.7 ใหครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีครูแนะแนว ใหคําปรึกษา จัดทําระเบียนสะสม  
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหนักเรียนในชั้นเรียนท่ีไดรับมอบหมาย ใหความรักความเอาใจใส เอ้ืออาทร 
พัฒนานักเรียนใหเต็มศักยภาพ โดยการสนทนาซักถาม ควบคุม กํากับ ติดตามอยูเสมอ หากพบความผิดปกติ
หรือการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ใหดําเนินการ ใหความชวยเหลือทันทีพรอมท้ังแจงผูบริหารสถานศึกษา
ทราบดวย 

9.8 ใหครูประจําหอพัก ครูเวรประจําวัน และครูท่ีปรึกษา/ครูประจําชั้น ติดตามดูแลเอาใจใส  
ตอพฤติกรรมเสี่ยงตอยาเสพติดใหโทษ พฤติกรรมเสี่ยงดานการพนัน อบายมุขตางๆ พฤติกรรมเสี่ยงดานชูสาว 
พฤติกรรมเสี่ยงปญหาทางเพศ พฤติกรรม เสี่ยงการเลนเกมสและอินเตอรเน็ต พฤติกรรมเสี่ยงการทะเลาะวิวาท 
และถูกเอารัดเอาเปรียบ การถูกรังแก ถูกละเมิด ทางรางกายและจิตใจ หากพบความผิดปกติใหดําเนินการ
ชวยเหลือประสานงานผูเก่ียวของและแจงใหผูบริหารทราบดวย 

9.9 ใหครเูวรประจําวัน ไดตรวจสอบการประกอบอาหารกลางวัน การจําหนายสินคาของ 
รานคาสหกรณในสถานศึกษาและรานคาโดยรอบสถานศึกษา เนนย้ําใหนักเรียนไดบริโภคอาหารท่ีสะอาด
ปลอดภัยมีประโยชนและประสานงาน ขอความรวมมือรานคา ผูคา ใหจําหนายสินคาท่ีดีมีคุณภาพ ถูกตองตาม
ระเบียบกฎหมายและนโยบายของโรงเรียน 

9.10 ใหผูท่ีไดแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีเวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการตามระเบียบวา 
ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยเครงครัด 

                (1) หากผูใดไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาใหเดินทางไปราชการนอกทองท่ีอําเภอหรือ
จังหวัดหรือไดรับอนุญาตใหลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ ศ. ๒๕๕๕ และ
จะตองจัดหาเจาหนาท่ีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ ใหผูอ่ืนใหปฏิบัติหนาท่ีอยูเวร
แทนแลวแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ 

                (2) หากผูใดท่ีปวยและวันท่ีปวยตรงกับวันท่ีท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีรักษาเวรรักษาความ
ปลอดภัยและการปวยนั้นยังสามารถท่ีจะแจงใหผูบังคับบัญชาทราบวาตนไดปวย และไมสามารถจะปฏิบัติ
หนาท่ีเวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการได ใหผูนั้นแจงผูบังคับบัญชาหรือผูตรวจเวรทราบโดยวิธีใดวิธี
หนึ่งท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูตรวจเวรจะพึงทราบไดเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการตอไป 

9.11 ใหกลุมบริหารงานท่ัวไป งานกิจการนักเรียน และงานอํานวยการจัดทําขอมูล 
สารสนเทศ ท่ีอยู เบอรโทรติดตอของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูนําชุมชน สถานี
อนามัย โรงพยาบาล ตํารวจ หนวยกูชีพองคการบริหารสวนตําบล หนวยงานตนสังกัด อําเภอ จังหวัด ศาล 
และท่ีเก่ียวของ เพ่ือการติดตอ การสงตอไดทันทวงที และใหปรากฎไดชัดเจนไวในท่ีตางๆตามความเหมาะสม 

9.12 ใหครูผูสอน และหรือครูท่ีไดรับแตงตั้งควบคุมนักเรียนไปทํากิจกรรม ท้ังในและนอก 
สถานท่ี การไปทัศนศึกษา การอยูคายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน การไปเขาคาย                     
การไปรวมกิจกรรม การไปแขงขัน จัดทําประวัติปายชื่อแสดงรายละเอียดของนักเรียน กํากับควบคุมดูแล            
เอาใจใส รักษาความปลอดภัย ใหแกนักเรียนอยางเต็มความสามารถ หากเกิดอุบัติเหตุอันตรายใหดําเนินการ 
แกไขและหรือนํานักเรียนไปเขาการรักษาโดยดวน ตลอดท้ังประสานงานใหผูปกครองหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และแจงใหผูบริหารทราบทันที 

9.13 ใหหัวหนากลุมบริหารท่ัวไปและหรือครูผูรับผิดชอบ ดานภัยพิบัติ ครูผูรับผิดชอบ 
ดานอาคารสถานท่ีครูประจําชั้น ครูประจําหอพักสรางความรูความเขาใจจัดกิจกรรม เพ่ือปองกันเตรียมความ
พรอมรับสถานการณ  ในกรณีเกิดภัยพิบัติ เชนไฟใหม พายุ ลมแรง ฟาคะนอง น้ําทวม ดินทรุด ดินถลม ภัย
แลง โรคระบาด สึนามิ 

9.14 ใหกลุมบริหารท่ัวไป จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการรักษาความ 



ปลอดภัย ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ เสนอตอผูบริหารสถานศึกษา ผูมีสวน
เก่ียวของ  และเผยแพรตอสาธารณชน แลวนําขอมูลมาปรับปรุง แกไขพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยใน
ปการศึกษาตอไปอยางตอเนื่อง 

  ขอ 10 ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และนักเรียนไดรับอุบัติเหตุจาก
การทํางาน สถานศึกษา จะใหการเอาใจใสดูแลและพิจารณาใหความชวยเหลือขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจาง และนักเรียนผูไดรับอุบัติเหตุใหสามารถดํารงชีพอยูไดตามสมควร 

      
                              ประกาศ ณ วันท่ี 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
    
 

  (นางชุติพร เหล็กคํา) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 57 จังหวัดเพชรบูรณ 
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