
 

 
ประกาศโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 

เนื่องจากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียน         
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จึงมีบทบาท
สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน ให้เกิดความปลอดภัย สะอาด สะดวก           
และป้องกันนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มาติดต่อราชการให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ                
สิ่งที่ เป็นอันตรายทั้งต่อชีวิต จิตใจ และทรัพย์สินของทางราชการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จึงกำหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยและประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่  สำรวจ ตรวจสอบ ห้องเรียนอาคารเรียน             
อาคารประกอบ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ห้องพิเศษ ห้องน้ำห้องส้วม แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬา 
สนามกีฬา อุปกรณ์อ่ืนๆ บริเวณในโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน และให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง หากพบว่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีการชำรุดเสียหาย อาจเกิดอันตรายให้ติดต่อและแจ้งต่อครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ       
เพ่ือแจ้งการงดใช้บริการต่างๆที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ และแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที และ
ดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

2. ให้กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่  สำรวจ ตรวจสอบ สายไฟ ระบบไฟฟ้า                
สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์  เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดภายในอาคาร ระบบประปา ระบบน้ำดื่ม             
ทั้ งในอาคารเรียน  นอกอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน  หากพบข้อบกพร่องให้แจ้ง                  
ครูเวรประจำวันและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย   

3. ให้กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ นักการภารโรงสำรวจตรวจสอบเครื่องตัดหญ้า 
อุปกรณ์ตัดหญ้า ให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ใบมีดทำด้วยเหล็กเหนียว หากพบว่าอุปกรณ์ต่างๆชำรุด          
ให้แจ้งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หรือผู้บริหารทราบทันทีและดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย      
กรณีการตัดหญ้าให้ใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาท เลินเล่อ ควรเลือกเวลาที่ปลอดภัย เช่น หลังเลิกเรียน    
หรือวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

4. ให้กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่และครูเวรประจำวัน เฝ้าระวัง สำรวจ ตรวจสอบ
ป้องกันแก้ไข เรื่องมลภาวะที่เป็นพิษ ที่อาจเกิดและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัตถุที่เป็นอันตราย เช่น ถังแก๊ส 
แอร์ ระเบิด สิ่งเทียมอาวุธ สารพิษ แก๊สพิษ สิ่งแปลกปลอม เศษแก้ว เศษตะปู โดยติดต่อประสานงาน        
ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการ
แก้ไขให้ทันท่วงทีและแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบโดยด่วน 

5. หากสำรวจตรวจสอบพบว่าอาคารสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ชำรุด
เสียหายและสุดวิสัย ที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที ให้นักการภารโรงจัดทำแนวกั้น จัดทำป้าย      
แจ้งเตือน ประสานครูเวรประชาสัมพันธ์ ให้แจ้งเตือนนักเรียนให้ระวังไม่เข้าใกล้และรีบดำเนินการแก้ไข       
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พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สำรวจตรวจสอบและซ่อมให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด
และแจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วย 

6. ให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ดูแลเวรประจำวัน ดูแลนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนในตอนเช้า
ตรวจเช็คจำนวนนักเรียนไป – กลับ ควบคุมการทำความสะอาดห้องเรียนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ กิจกรรมหน้าเสาธง 
ให้ครูผู้ รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน  ตรวจคัดกรองสุขภาพประจำวัน  ควบคู่กับครูเวรประจำวัน               
และรับประทานอาหาร กิจกรรมก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย กิจกรรมก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน โดยควบคุม  
ตรวจตรา ตรวจสอบ ความผิดปกติของนักเรียน หากพบปัญหาให้ประสานงานครูประจำชั้นและผู้ปกครอง    
ให้ทำการแก้ไขและแจ้งผู้บริหารทราบโดยทันที 

7. ให้ครูที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับนักเรียนประจำชั้น และจัดทำระเบียนสะสมระบบ   
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้นักเรียนในชั้นเรียนทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความรักความเอาใจใส่          
เอ้ืออาทร พัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ โดยการสนทนา ซักถาม ควบคุม กำกับ ติดตาม อยู่ เสมอ             
หากพบความผิดปกติหรือการเปลี่ ยนแปลงของนั ก เรียน ให้ ดำเนิ นก ารให้ ความช่ วย เหลือทันที                             
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบด้วย 

8. ให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มอบหมายครูเวรประจำวันและครูที่ปรึกษา ติดตามดูแล  
เอาใจใส่ต่อพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดที่ให้โทษ การเสี่ยงด้านการพนัน ด้านชู้สาว ปัญหาทางเพศ      
ด้านการเล่นอินเทอร์เน็ต การขายหรือซื้อสินค้าออนไลน์ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาท และการถูก     
เอารัดเอาเปรียบ การถูกละเมิดทางด้านร่างกายและจิตใจ หากพบความผิดปกติ ให้ดำเนินการช่วยเหลือและ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบด้วย 

9. ให้ครูเวรประจำวัน ครูผู้รับผิดชอบงานโภชนาการ ได้ตรวจสอบคุณภาพการประกอบอาหารกลางวนั
การจำหน่ายสินค้าของร้านค้าผู้ค้าทั้งในสถานศึกษาและโดยรอบสถานศึกษาเน้นย้ำให้นักเรียนได้บริโภคอาหาร
ที่สะอาดปลอดภัยมีสารประโยชน์และประสานงานขอความร่วมมือร้านค้าผู้ค้าให้จำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ
ถูกต้องตามหลักโภชนาการและตามระเบียบกฎหมายและนโยบายของโรงเรียน 

10. ให้ครูผู้ได้รับแต่งตั้งรับผิดชอบงานสระว่ายน้ำโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สำรวจตรวจสอบ 
คุณภาพน้ำ ค่าPH ตะกอน ความสะอาด การเติมสารเคมีที่เหมาะสมปลอดภัย อุปกรณ์ช่วยชีวิต  ห่วงยาง     
แผ่นโฟมบอร์ด และจัดครูเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน และผู้เข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ 
อย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

11. ให้ผู้ที่ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ระเบียบว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพุทธศักราช 2552 ให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

- หากผู้ใดได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปราชการนอกท้องที่อำเภอหรือจังหวัด 
หรือได้รับการอนุญาตให้ลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พุทธศักราช 2555 
และต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรแทน และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้ง    
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

- หากผู้ใดป่วยและป่วยในวันที่ตรงกับวันที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย      
และการป่วยนั้นยังสามารถที่จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ว่าป่วยและไม่สามารถจะปฏิ บัติหน้าที่                      
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เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการได้ ให้ผู้นั้นแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจเวรทราบโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง     
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจเวร ได้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งการต่อไป 

12. ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล 
และหน่วยงานราชการที่อาจจะเกี่ยวข้อง เพ่ือการติดต่อประสานงานที่คล่องตัว ส่งต่อได้ทันท่วงทีและให้เห็น
ปรากฏเด่นชัดไว้เป็นรูปเล่ม สะดวก และหาใช้ง่ายตามความเหมาะสม  

13. ให้ครูผู้สอนหรือครูที่ได้รับแต่งตั้งควบคุมนักเรียนไปทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่      
การไปทัศนศึกษา การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์  การไปเข้าค่าย          
การไปร่วมกิจกรรมหรือในการแข่งขันให้จัดทำป้ายชื่อแสดงประวัติ รายละเอียดของนักเรียน กำกับ ควบคุม 
ดูแลเอาใจใส่ รักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ที่อยู่         
เบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ที่นำนักเรียนไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน หากเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย   
ให้ดำเนินการแก้ไขและนำนักเรียนเข้ารับการรักษาโดยด่วน ตลอดทั้งประสานงานให้ผู้ปกครองหรือหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องทราบและแจ้งให้ผู้บริหารทราบทันที 

14. ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปหรือครูผู้รับผิดชอบด้านภัยพิบัติ  ครูผู้รับผิดชอบด้าน     
อาคารสถานที่และครูที่ปรึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจ จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันการเตรียมความพร้อม         
รับมือกับสถานการณ ์กรณีภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม ้พายุลมแรง ฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมถนน ภัยแล้ง โรคระบาด 

15. ให้กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการรักษา          
ความปลอดภัยของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเผยแพร่      
ต่อสาธารณชน พร้อมนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยในปีการศึกษาต่อไป
อย่างต่อเนื่อง 

 
ประกาศ  ณ วันที่  15  พฤศจิกายน  2564 

  
 
 

(นายเอกวุฒิ  ไกรมาก) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  

 


