ประกาศ
มาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ
โรงเรียนบานหนองแสงโคกนอย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑
**********************************
๑. นโยบาย
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต ๑ ทบทวนบทบาทหนาที่และแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีกระทําผิด เพื่อออกมาตรการปองกันภัย
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ สังกัด สพฐ. ใหครอบคลุม กฎ ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวของทุกสถานการณ โดยใหผูบริหารและบุคลากรทุกคนรวมกันออกความคิดเห็น แลวออกเปน
ประกาศแจงใหทราบโดยทั่วกัน และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมมาตรการปองกันภัยและเอกสารที่เกี่ยวของ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดสงใหกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทํามาตรการกลาง
ในการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ พรอมทั้งใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธผานเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแจงที่อยูของเว็บไซต (URL) เพื่อจัดทํา
ลิ้งคเชื่อมตอเว็บไซตของสวนกลาง ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนยเฉพาะกิจคุมครองและ
ชวยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชวยเหลือขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนําไปสูการฟองรองตางๆ เนื่องจาก
สภาพปญหาในปจจุบันไดเกิดเหตุการณที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดถูกกลาวหาและหรือไดกระทํา
ความรุนแรงตอนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพรสูสังคมออนไลนสาธารณะอยางกวางขวางและรวดเร็ว
เมื่อเกิดเหตุไมพึงประสงคทุกครั้ง ให สพฐ. ตรวจสอบเบื้องตนวามีมาตรการปองกันภัยหรือไม และไดปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันภัยหรือไม ถาไมดําเนินการตามมาตรการปองกันภัย ถือเปนการบกพรองตอหนาที่ราชการแลวแตกรณี รวมถึง
ใหตรวจสอบมาตรการปองกันภัยที่กําหนดไววาครอบคลุมเหตุที่เกิดหรือไม หากยังไมครอบคลุมเหตุการณที่เกิดขึ้น
ใหมีการปรับปรุงมาตรการปองกันภัยเปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ
๒. เปาหมาย
๑) เพื่อใหมีมาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ
๒) เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับการปกปอง คุมครอง
ความปลอดภัย ในดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคม
๓) เพื่อสรางความตระหนักในการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และผูมีสวนเกี่ยวของ โดยมีความรู ความเขาใจ ในการปองกันภัยตาง ๆ อันอาจเกิดขึ้น
๓. สาเหตุการเกิดภัย และมาตรการปองกันภัย
ผลจากการรวมออกความคิดเห็นของผูบริหาร บุคลากร เกี่ยวกับภัยที่มีสาเหตุเกิดจากองคประกอบตาง ๆ
และตองมีการกําหนดมาตรการปองกันภัย สรุปได ดังตอไปนี้

-๒ลําดับที่
๑.

สาเหตุเกิดจาก
ภัยบุคคล
๑ ครูกับ
นักเรียน
๑.๑ การลวง
ละเมิดทางเพศ
นักเรียน

มาตรการปองกันภัย

๑. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน กรณีครูกระทําการ
ลวงละเมิดทางเพศนักเรียนถือเปนความผิดทางวินัยและทางอาญา
๒. โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการเฝาระวังปองปรามมิใหเกิดพฤติการณ
ที่ไมพึงประสงค
๓. เมื่อเกิดกรณีครูลวงละเมิดทางเพศนักเรียน สถานศึกษาตองดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ และใหความชวยเหลือนักเรียน
๔. รายงานหนวยงานบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อใหความชวยเหลือ
และประสานหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก นั ก สั ง คมสงเคราะห นั ก จิ ต วิ ท ยา
โรงพยาบาล บานพักเด็กและครอบครัว สถานีตํารวจ เพื่อดําเนินการ
ใหความชวยเหลือตอไป
๑.๒ พฤติ ก รรม ๑. โรงเรียนกําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียน
ไม พึ ง ประสงค ร ว มกั บ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก เรี ย นและผู ป กครอง
ของนักเรียน
โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
-ไมตั้งใจเรียน ๒. โรงเรียนดําเนินการ ไดแก สรางแรงจูงใจในการเรียน จัดสิ่งแวดลอม
ให เ หมาะสม รั บ เด็ ก จากผู ป กครองตอนเช า ชี้ แ จงกติ ก าให นั ก เรี ย นทราบ
-หนีเรียน
-ไมไปโรงเรียน ชื่นชมใหรางวัลนักเรียนที่ทําตามกฎไมกระทําผิด เปนตน
-คุยในหองเรียน ๓. มอบหมายใหครูกํากับ ควบคุม ดูแลใหนักเรียนประพฤติและปฏิบัติตน
ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนตามที่กําหนด
-พูดคําหยาบ
-กาวราวเกเร
-โกหก
-เอาของเลน
ผิดกฎ
มาโรงเรียน
-ขโมย
-ลอเลีย น/แกลง
เพื่อน
-แตงกายผิด
ระเบียบ

-๓ลําดับที่

สาเหตุเกิดจาก
มาตรการปองกันภัย
๑.๓ การลงโทษ ๑. โรงเรียนจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง
นักเรียน
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อทําความเขาใจ หารือหรือทําขอตกลงรวมกันในเรื่อง
การลงโทษนักเรียนที่สามารถทําได แตจะตองปฎิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของ คือ
หามลงโทษนักเรียนดวยวิธีรุนแรงเกินกวาเหตุ หรือดวยความโกรธหรือพยาบาท
แตตองคํานึงถึงอายุและพฤติการณการกระทําผิด
๒ โรงเรียนทําหนังสือแจงความประพฤติของนักเรียนใหผูปกครองทราบ
พรอมกับหาแนวทางแกไขพฤติกรรมของนักเรียน
๓. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติ
ผิดกฎ โดยลงโทษไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สถานศึกษาตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และแจงใหผูปกครองและรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ
๑.๔ การอุทิศ ๑. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เพื่อทราบวา ครูตองอุทิศ
เวลาของตน
เวลาของตนใหแกนักเรียน หากมีพฤติการณที่ไมชอบโดยใชเวลาราชการไปทําธุระ
ใหแกนักเรียน สวนตัวหรือไปหาผลประโยชนอยางอื่น ถือวาเปนความผิดทางวินัย
๒. โรงเรียนตองควบคุม กํากับ ดูแลใหครูปฏิบัติหนาที่จัดการเรียนการสอน
และอุทิศเวลาของตนใหแกนักเรียน
๑.๕ ตอง
๑. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เพื่อทราบวา ครูตอง
ประพฤติเปน
ประพฤติเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ไมดูหมิ่นเหยียดหยามหรือขมเหงนักเรียน
แบบอยางที่ดีแก และตองการรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนอยู
นักเรียน ไมดู
เสมอ ไมประพฤติชั่ว หากมีพฤติการณไมเปนไปตามขอกําหนดนี้ ถือวาเปน
หมิ่นเหยียด
ความผิดทางวินัย และถูกลงโทษทางวินัย
หยามหรือขม
๒. โรงเรียนควบคุม กํากับ ดูแลใหครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาที่ราชการ
เหงนักเรียน
ใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ไมดูหมิ่นเหยียดหยามหรือขมเหงนักเรียน และ
และการรักษา การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนอยูเสมอ
ชื่อเสียงและ
โดยไมกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
เกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่
ราชการ

-๔ลําดั
บที่

สาเหตุเกิดจาก
ภัยบุคคล
๒. ครูกับ
บุคคลภายนอก
๒.๑ การลงโทษ
นักเรียน

๒.๒ ตองประพฤติเปน
แบบอยางที่ดีแก
ชุมชน สังคม สุภาพ
เรียบรอย ไมดูหมิ่น
เหยียดหยามหรือขม
เหงประชาชน ใหการ
ตอนรับ ใหความ
สะดวก ใหความเปน
ธรรมแกประชาชนผู
มาติดตอราชการ และ
การรักษาชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่
ราชการ

มาตรการปองกันภัย

๑. โรงเรียนจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อแจงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนใหผูปกครอง
ทราบ รวมทั้งหาแนวทางในการแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
๒. เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติ
ผิดกฎ ระเบียบ ไมเปนไปตามกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สถานศึกษาตองแจงใหผูปกครองนักเรียนทราบพรอมกับระบุ
เหตุและการลงโทษ
๓. โรงเรียนรวมกับผูปกครองนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมของ
นักเรียนใหเปนไปดวยดี
๑. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เพื่อทราบวา ครูตอง
ประพฤติเปนแบบอยางที่ดีแก ชุมชน สังคม สุภาพเรียบรอย ไมดูหมิ่นเหยียดหยาม
หรือขมเหงประชาชน ใหการตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมแกประชาชน
ผูมาติดตอราชการ และตองรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ
ของตนอยูเสมอ ไมประพฤติชั่ว หากมีพฤติการณไมเปนไปตามขอกําหนดนี้ ถือวา
เปนความผิดทางวินัย และถูกลงโทษทางวินัย
๒. โรงเรียนควบคุม กํากับ ดูแลใหครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหเปนแบบอยางที่ดีแก ชุมชน สังคม สุภาพเรียบรอย ไมดูหมิ่นเหยียดหยามหรือ
ขมเหงประชาชน ใหการตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมแกประชาชน
ผูมาติดตอราชการ และตองรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ
ของตนอยูเสมอ โดยไมกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว

-๕ลําดับที่

๒.

สาเหตุเกิดจาก
๒.๓ ตองไมกลั่น
แกลง กลาวหา
หรือรองเรียน
ผูอื่นโดย
ปราศจากความ
เปนจริง

ภัยบุคคล
๑. ครู กับ ครู
๓.๑ ตองมีความ
สุภาพเรียบรอย
รักษาความ
สามัคคี
ชวยเหลือเกื้อกูล
ระหวาง
ขาราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ดวยกัน
อุบัติภัย
๑ สาเหตุเกิดจาก
อาคารเรียน
อาคารประกอบ

มาตรการปองกันภัย
๑. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เพื่อทราบวา ครูตองไมกลั่น
แกลง กลาวหาหรือรองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง หากมีพฤติการณ
ไมเปนไปตามขอกําหนดนี้ ถือวาเปนความผิดทางวินัย และถูกลงโทษทางวินัย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเปนเหตุใหผูอื่นเสียหายอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง
๒. โรงเรียนควบคุม กํากับ ดูแลใหครูไมกระทําการกลั่นแกลง กลาวหาหรือ
รองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง ปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาที่ราชการ
เปนไปตามกรอบขอหามและขอควรปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๑. ประชุมครูเพื่อใหทราบวา ตองมีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี
ชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยกันหรือ
ผูรวมปฏิบัติราชการ หากมีผูใดฝาฝนตองถูกลงโทษทางวินัยตามควรแกกรณี
๒. โรงเรียนควบคุม กํากับ ดูแลใหครูไมกระทําการเพื่อใหเกิดความแตกแยกความ
สามัคคี แตตองมีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยกันหรือ
ผูรวมปฏิบัติราชการ

๑. ตรวจสอบระบบไฟฟา สายไฟ โครงสรางและสวนประกอบอาคาร เดือนละ
1 ครั้ง หรือตามความจําเปน
๒. แตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
๓. ปฐมนิเทศนักเรียนที่มาเขาเรียนใหม เกี่ยวกับอาคารสถานที่
๔. ประชุมชี้แจงใหความรู การดูแลรักษาเฝาระวังความปลอดภัยของอาคารเรียน
อาคารประกอบ
๕. จัดทําปายและแผนผังขอควรระวังดานความปลอดภัยในจุดอันตราย
ทุกชั้นเรียน และมีแผนผังประกอบ
๖. จัดใหมีแผนซักซอมการปองกันและซักซอมการเคลื่อนยายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
๗. และซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยอยูเสมอ
๘. แตงตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

-๖ลําดับที่

สาเหตุเกิดจาก
มาตรการปองกันภัย
๒. สาเหตุเกิดจาก ๑. แตงตั้งครูเวรประจําวันคอยควบคุม กํากับ ติดตามดูแล การรักษา
บริเวณภายใน
ความปลอดภัยตลอดทั้งวัน
สถานศึกษา
๒. จัดใหมีผูรับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องตน และนําสงสถานพยาบาล
๓. กําหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปนปายในที่สูง/บอน้ํา/
สระน้ํา อยางเขมงวด
๔. ดูแลตัดแตงกิ่งไมใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย และบํารุงดูแลรักษาความสะอาด
โดยรอบสถานศึกษาสม่ําเสมอ
๕. จัดใหมีปายคําเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
๖. ใหความรูและแนวทางปฏิบัติแกนักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม
ซึ่งอาจเปนวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
๗. ติดตั้งไฟฟาสองสวางรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง
๘. จัดใหมีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
๙. จัดใหมีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทําลาย
๑๐. หลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณกีฬาหรือเครื่องเลนที่อาจกอใหเกิดอันตราย
๓. สาเหตุ
๑. สํารวจสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหา
เกิดจาก
แนวทางแกไข
สภาพแวดลอม
๒. แตงตั้งคณะกรรมการ โดยใชชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวม
ภายนอก
ในการหาแนวทางปองกันและแกไข
สถานศึกษา
๓. ประสานงานกับหนวยงานอื่น
๔. จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมใหกับ
นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
๔. สาเหตุเกิดจาก ๑. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช เครื่องเลนสนาม และอุปกรณตางๆ ใหมี
เครื่องมือเครื่องใช สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
อุปกรณ
๒. ไมใชเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเลนสนาม และอุปกรณไฟฟาตางๆ ที่ชํารุด
เครื่องใชไฟฟา
๓. แนะนํา สาธิต และควบคุมการใชอยางถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณเครื่องมือ
ตาง ๆ เชน เครื่อง เครื่องใช เครื่องเลนสนาม
ทําน้ําเย็น
๔. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณทุกครั้งหลังใช
โทรทัศน พัดลม ๖. กํากับ ดูแลนักเรียนในการใชเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเลนสนาม อุปกรณได
คอมพิวเตอร ฯลฯ อยางปลอดภัย

-๗ลําดับที่

สาเหตุเกิดจาก
๕. สาเหตุเกิดจาก
การเดินทาง ไป –
กลับ ระหวางบาน
และสถานศึกษา

มาตรการปองกันภัย
๑. ประสานงานกับ ผูปกครอง และชุมชน โดยมีคณะ อป.พร.ของหมูบาน รวมมือกัน
กําหนดมาตรการรับ-สงนักเรียนตอนเชาและเลิกเรียนขามถนน
๒. กํากับ ดูแลนักเรียนที่ใชจักรยาน จักรยานยนต ขับขีใ่ หชิดทางซายและเปนแถว
๓. จัดครูเวรประจําวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผูปกครองมารับ – สง
๔. แนะนําการเดินแถวกลับบานอยางเปนระเบียบและใหพี่ดูแลนอง
๕. ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติตามกฎจราจร
๖. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ – สงนักเรียนที่ประตูเขาออก
๗. ใหความรูกฎจราจรความปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ และการขับขี่
รถจักรยานยนต
๖. สาเหตุจากการ ๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่โดยเครงครัด
พานักเรียนไป
ศึกษานอกสถานที่ ๒. เตรียมการและวางแผนการดําเนินการอยางชัดเจน
๓. จัดทําประวัตินักเรียนที่รวมเดินทาง
และการนํา
๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลใหอยูในระเบียบวินัย
นักเรียนไปรวม
๕. จัดใหมีปายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ปายบอกชื่อขบวนรถ
กิจกรรม
๖. จัดใหมีเวชภัณฑที่จําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
๗. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
๘. หากมีการใชพาหนะรถยนตตองแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสภาพรถยนต และตรวจ
ประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
๙. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย
๑๐. จัดระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียนอยางใกลชิด
๑๑. ใหความรูนักเรียนในการรวมกิจกรรมอยางปลอดภัยทุกครั้ง
๑๒. ตรวจดูความเหมาะสมและความปลอดภัยของสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา
๑๓. ประสานงานเจาหนาที่ดานการรักษาความปลอดภัยทองถนน
๑. ศึ กษาและปฏิ บัติตามระเบี ยบกระทรวงศึก ษาธิก ารวา ดวยยานพาหนะรับ – ส ง
๗. สาเหตุจาก
ยานพาหนะรับ – นักเรียน
๒. ตรวจสอบยานพาหนะใหมีความเหมาะสมปลอดภัยตอสภาพการใชงาน
สงนักเรียน
๓. ตรวจสอบอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน ถังดับเพลิง คอน เปนตน ประจํายานพาหนะ
๔. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่ ใบอนุญาตการขับขี่
๕ ตรวจสอบการประกันภัยรถยนตและการประกันภัยผูโดยสาร
๖. กําหนดใหมีผูควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของผูโดยสาร
๗. กําหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารดวยความปลอดภัยแกนักเรียน เชน หามหอยโหน
ปนปาย ยื่นแขนขาออกนอกตัวรถ หยอกลอขณะรถยนตเคลื่อนที่

-๘ลําดับที่

๓.

สาเหตุเกิดจาก

สาธารณภัย
๑. อัคคีภัย

๒. วาตภัย

๓. อุทกภัย

๔. ธรณีพิบัติ

มาตรการปองกันภัย
๘ ตรวจสอบจํานวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้นลงรถยนต
๙. จัดทําปายชื่อรถรับ – สงนักเรียนใหเห็นอยางชัดเจน
๑๐. ใหมีการประกันภัยโดยความสมัครใจสําหรับนักเรียน
๑. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณอยางสม่ําเสมอ
๒. ใหความรูและจัดทําแผนซักซอมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ
๓. จัดใหมีเจาหนาที่อยูเวรรักษาสถานที่ราชการอยางเครงครัด
๔. วางแผนรับสถานการณไวลวงหนา
๕. จัดแหลงขอมูลที่สามารถติดตอขอความชวยเหลือไวลวงหนา
๖. ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา หองเรียนและหองตาง ๆ ในอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ
๗. แจงเจาพนักงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบพยานหลักฐาน
๘. รายงานตนสังกัดทราบทันที
๑. ใหความรูในการปฏิบัติตนแกนักเรียนใหพนจากอันตราย
๒. จัดใหมีเจาหนาที่อยูเวรรักษาสถานที่ราชการอยางเครงครัด
๓. ตรวจสอบภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอยางสม่ําเสมอ
๔. ตัดแตงกิ่งไม ตนไม ใกลอาคาร
๕. ติดตามขาวพยากรณอากาศอยางสม่ําเสมอ
๖. จัดใหมีเวชภัณฑที่จําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
๗. จัดใหมีเครือขายองคกรภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามารถติดตอขอความชวยเหลือ
๑. ใหความรูในการปฏิบัติตนแกนักเรียนใหพนจากอันตราย
๒. จัดใหมีเจาหนาที่อยูเวรรักษาสถานที่ราชการอยางเครงครัด
๓. ตรวจสอบภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอยางสม่ําเสมอ
๔. ติดตามขาวพยากรณอากาศอยางสม่ําเสมอ
๕. จัดใหมีเวชภัณฑที่จําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
๖. จัดใหมีเครือขายองคกรภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามารถติดตอขอความชวยเหลือ
๑. ใหความรูในการปฏิบัติตนแกนักเรียนใหพนจากอันตราย
๒. จัดใหมีเจาหนาที่อยูเวรรักษาสถานที่ราชการอยางเครงครัด
๓. ตรวจสอบภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอยางสม่ําเสมอ
๔. ตัดแตงกิ่งไม ตนไม ใกลอาคาร
๕. ติดตามขาวพยากรณอากาศอยางสม่ําเสมอ
๖. จัดใหมีเวชภัณฑที่จําเปนในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
๗. จัดใหมีเครือขายองคกรภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามารถติดตอขอความชวยเหลือ
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๔.
อื่นๆ
๑. การลวงละเมิด
ทางรางกายและ
จิตใจ ระหวาง
นักเรียน

มาตรการปองกันภัย

๑. แตงตั้งกรรมการเฝาระวังปองปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและสถานที่
จุดเสี่ยง โดยเฉพาะหองเรียน หองน้ํา
๒. ใหความรูแกครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
๓. จัดบริการใหคําปรึกษาแกนักเรียน
๔. ใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจังและตอเนื่อง
๕. ใหมีผูรับผิดชอบรายงานตามลําดับขั้นโดยปกปดเปนความลับ
๖. นํานักเรียนเขาสูการชวยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง
๗. ประสานงานผูปกครองเพื่อใหความชวยเหลือดูแล
๙. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน บานพักเด็กและครอบครัว สถานีตํารวจ
เปนตน
๑. จั ด ให มี ร ะบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมอบหมาย
๒. การทําราย
ตัวเองและการฆา ครูประจําชั้น ครูแนะแนวสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล
๒. จัดทําระบบเครือขายชวยเหลือระหวางผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสาร
ตัวตาย
และสานสัมพันธรวมมือปองกันแกไขปญหา เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
๓. จัดกิจกรรมปลูกฝงใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
๔. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยางหลากหลาย
๕. ประสานความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญ นักจิตวิทยาใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ
๖. ประสานพอแม ผูปกครองทันที เมื่อเกิดปญหา เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาดวยวิธีการ
ตาง ๆ
๑.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสรางความตระหนัก และใหนักเรียนเห็นคุณคาแหงตน
๓. สารเสพติด
๒. จัดทําระบบเครือขายระหวางผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสาน
สัมพันธรวมมือปองกันแกไขปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
๓. จั ด กิ จ กรรมที่ ใ ห นั ก เรี ย นแสดงออกตามความสามารถที่ ถู ก ต อ ง เช น งานศิ ล ปะ
ดานดนตรี และกีฬา เปนตน
๔. จัดกลุมเฝาระวังโดยอาศัยเครือขายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๕. จัดการอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน
๖. ใหความรูแกนักเรียนในการเลือกชมสื่อในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม
๗. จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาใหสะอาด รมรื่น สวยงาม เอื้อตอการจัดการ
เรียนรู
๘. ใชมาตรการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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๙. แตงตั้งผูรับผิดชอบแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๑๐. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเปนประจํา
๔. การอุปโภค
๑. จัดใหมีชมรมคุมครองผูบริโภคในสถานศึกษา (อย.นอย) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
บริโภคของ
และสารปนเปอนในอาหาร และประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
นักเรียนใน
๒. จัดทําปายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค ใหความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องอุปโภคบริโภค
โรงเรียน
อยางถูกสุขอนามัย
๓. จัดใหมีเจาหนาที่ทําความสะอาด รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยภายใน
โรงอาหารของโรงเรียน
๔. จัดใหมีระบบกําจัดขยะ การบําบัดน้ําเสีย และจัดสรางบอดักไขมัน
๕. ในกรณีเกิดอุบัติภัยจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน ใหดําเนินการปฐมพยาบาล
เบื้องตนกอนสงตอโรงพยาบาล
๖. ประสานแจงผูปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
๗. จัดครูอนามัยอํานวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาลรวมกับผูปกครองเพื่อ
รับทราบขอมูลนักเรียน
๘. รายงานเหตุการณใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับขั้น
๕. การทะเลาะ ๑. ดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
วิวาทของนักเรียน ๒. จัดทําระบบเครือขายระหวางผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสาน
สัมพันธรวมมือปองกันแกไขปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
๓. จั ดให มีการหนว ยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเขาระงับ เหตุกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิว าท โดย
ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่สารวัตรนักเรียน
๔. ประสานแจงผูปกครองนักเรียนผูกอเหตุ ผูไดรับบาดเจ็บใหผูปกครองนักเรียนทราบ
และจัดเจาหนาที่ดูแล โดยรายงานใหผูบังคับบัญชารับทราบตามลําดับ
๕. ประสานความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ อปพร. หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๖. การถูกลอลวง ๑. จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการคิด วิเคราะห การแกปญหาเฉพาะหนา การตัดสินใจ
การใหคําปรึกษาที่ถูกตอง รวมไปถึงทักษะการปองกันตัวเองใหพนจากการถูกลอลวง
และลักพา
และลักพา
๒. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จัดเวรยาม เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา
๓. ประสานงานกับชุมชน เครือขายผูปกครอง ในการสอดสองนักเรียนอยางทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ
๔. ประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ชวยสอดสองดูแล เพื่อปองกันการถูกลอลวง
และลักพา
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๗. สื่อลามก
อนาจาร

๘. อบายมุข

มาตรการปองกันภัย
๕. ให มี การประชาสัมพัน ธขาวสารเกี่ย วกั บ การลอ ลวงและลักพา และวิธีการ
ปองกันใหนักเรียนทราบทุกระยะ
๖. ประสานงานเจาหนาที่ตํารวจ ผูปกครอง เพื่อดําเนินการติดตามคนหา
๗. ขอความรวมมือจากครู ผูปกครอง ชุมชน หรือผูที่เกี่ยวของในการแจงเบาะแส
๘. ประสานแจงผูปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดยรายงานให
ผูบังคับบัญชารับทราบตามลําดับ
๑. ควบคุมดูแลการนําขอมูลขาวสารและสื่อบันเทิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ
ไมใหเขามาเผยแพรในสถานศึกษา
๒. จั ด ทํ า หลั ก สู ต รบู ร ณาการการสอนในเรื่ อ งเพศศึ ก ษา ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทางสังคมใหกับนักเรียน
๓.จัดกิจกรรมและเสริมสรางคานิยม ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามใหกับ
นักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
๔. ประสานความรวมมือกับเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของในการตรวจตรา
ควบคุมดูแล ตามแหลงจําหนายและเผยแพร
๕. ดําเนินการตรวจคนยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนนําสื่อลามกอนาจาร
เขามาสถานศึกษา ติดตอประสานงานผูปกครองเพื่อหาแนวทางแกไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
๖. มอบครูประจําชั้น ติดตามและเฝาระวัง ภายหลังดําเนินการแกไขแลว เพื่อเปน
การแกไขปญหาในระยะตอไปมิใหเกิดขึ้น
๑. กําหนดใหสถานศึกษา เปนเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท
๒. จัดทําแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุขรวมกับชุมชน
๓. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูและความตระหนักโทษภัยและปญหาอบายมุข
ที่มีผลกระทบตอการเรียนและความเปนอยูของนักเรียน
๔. มอบหมายครูประจําชั้น ติดตามสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุมที่
มีปญหาและกลุมเสี่ยง ตองรีบดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องตน
๕. สํารวจแหลงอบายมุขหรือแหลงมั่วสุม โดยจัดทําเปนขอมูลแผนที่ตั้งเพื่อการ
ประสานกับครูผูรับผิดชอบ ผูปกครองและเจาหนาที่ตํารวจ
๖. ขอความรวมมือจากผูปกครองชวยกวดขันดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด ทั้งการ
เรียน คาใชจายเงิน การใชโทรศัพท การออกเที่ยวเตร หรือการทํากิจกรรมนอก
บาน รวมทั้งการใชสื่อเทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางที่ไมเหมาะสม
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๗. จัดตั้งกลุมเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนในการให
ขอมูล ขาวสารและติดตามสอดสองดูแลปองกันไมใหนักเรียนไปมั่ว สุมในแหลง
อบายมุขตาง ๆ
๘. จัดทําทะเบียนขอมูลนักเรียนที่อยูในกลุมเสี่ยง
๙. เชิญผูปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา และใหความชวยเหลืออยาง
จริงจังรวมกัน
๑๐. จัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหลงอบายมุขตาง ๆ โดย
การประสานความรวมมือกับเจาหนาที่ และหนวยงานที่รับผิดชอบ หรือระหวาง
สถานศึกษาดวยกัน
๙. พฤติกรรมชู ๑. ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานการ
วางตัวคบเพื่อนตางเพศ และจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
สาวระหวาง
๒. มอบหมายครูประจําชั้น ใหคําปรึกษาแกนักเรียน
นักเรียน
๓.จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหปลอดโปรงไมมีมุมอับ อันจะสงผล
ตอพฤติกรรมในทางที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
๔. กํากับติดตามดูแลการปฏิบัติหนาที่ของครูเวรประจําวัน
๕. สรางเครือขายประสานความรวมมือระหวางเครือขายผูปกครอง ชุมชนและ
โรงเรียนในการแจงเบาะแส
๖. เมื่ อ นั ก เรี ย นประสบป ญ หาให ส ถานศึ ก ษามอบหมายผู รั บ ผิ ด ชอบสื บ หา
ขอเท็จ จริ งและดําเนินการแกไข ในกรณีที่เปน ปญหารายแรงใหผูบังคับบัญชา
รายงานตามลําดับขั้นตอน
๗. ประสานงานเชิญผูปกครองมารับทราบปญหา และรวมมือชวยกันแกไขปญหา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
๘. ติดตาม กํากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม
๑๐. อินเทอรเน็ต ๑. ใหความรูนักเรียนในการเลือกบริโภคขอมูลขาวสาร ภัยจากสื่ออินเทอรเน็ต
๒. จัดกิจกรรมเสริมสรางความสนใจหรือสรางแรงจูงใจในการใชคอมพิวเตอร
และเกมส
อินเทอรเน็ต อยางสรางสรรค
๓. ประสานความรวมมือ ผูปกครอง เครือขายผูปกครอง เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในการปองกัน กวดขัน ดูแล ตามแหลงสถานบันเทิง รานอินเทอรเน็ต รานเกมส
เปนตน
๔. ครูฝายปกครองและครูที่ปรึกษากํากับ ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนและ
ประสานกับผูปกครองในการเดินทางไป – กลับระหวางบานและโรงเรียน

-๑๓ลําดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการปองกันภัย
๕. จัดใหบริการอินเทอรเน็ตกับนักเรียนในชวงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน และใหครูควบคุมดูแลอยางใกลชิด
๖. ดําเนินการนํากลุมนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมใหความรูในเรื่องการใช
อินเทอรเน็ต
๗. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใชอินเตอรเน็ต/เว็บไซตตางๆ
๘. ประสานกับเจาหนาที่ตํารวจหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบ
รานอินเทอรเน็ต รานเกมสที่ใหบริการนักเรียนชวงเวลาเรียน
๑๑. ดานสุขภาพ ๑. สรางองคความรูใหแกครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
นักเรียน การปองกันมลภาวะจากสิ่งแวดลอมการปองกันไมใหเกิดโรคตาง ๆ
นักเรียน
ใหระบาดมากขึ้น
๒. จัดทํามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
๓. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานใหชัดเจน
๔. ตรวจสุขภาพนักเรียนอยางนอยปละครั้ง ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อดูแล
นักเรียนที่มีรางกายออนแออยางใกลชิด
๕. ปดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด
๖. แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นในกรณีมีโรคติดตอเกิดขึ้นในโรงเรียน
๗. จัดน้ําดื่ม น้ําใชใหปลอดภัยรวมทั้งระบบกักเก็บน้ําและระบบการจายน้ําใหถูก
สุขอนามัย
๘. มีสวมที่ถูกสุขอนามัย
๙. มีอุปกรณและสถานที่สําหรับลางมือ และใหความรูในการลางมือของนักเรียน
อยางถูกวิธี
๑๐. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจําหนายอาหารใหถูกสุขลักษณะ
๑๑. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาใหถูกสุขลักษณะ
๑๒. ดานสัตวมี ๑. จัดสภาพแวดลอมใหสะอาดรมรื่น ตัดแตงกิ่งไม กําจัดแหลงที่อยูอาศัยของสัตว
พิษ
มีพิษเพื่อใหมีความปลอดภัยแกนักเรียน
๒. ให ความรูแกครู บุคลากร และนัก เรีย นเกี่ย วกับ สัตวมีพิษ ตลอดจนวิธีการ
ปองกันและปฐมพยาบาลเบื้องตนกรณีไดรับพิษ
๓. จั ด ทํ า ป า ยเตื อ นภั ย จากสั ต ว มี พิ ษ ในบริ เ วณที่ เ ป น จุ ด เสี่ ย ง เช น บริ เ วณรั้ ว
สถานศึกษา ตนไมใหญ ซึ่งมักจะเปนที่อยูอาศัยของสัตวมีพิษเบื้องตน
๔. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําจัดแหลงเพาะพันธุสัตว
เชน กําจัดแหลงเพาะพันธุยุง

-๑๔ลําดับที่

สาเหตุเกิดจาก

มาตรการปองกันภัย
๕. จัดเตรียมอุปกรณและเวชภัณฑในการปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีที่ไดรับพิษ
จากสัตวมีพิษ
๖. จัดทําแผนฉุกเฉินและการฝกซอม โดยความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๓. สรุป
๑. จัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
มาตรการปองกัน ๒. จัดใหมีครูเวรรักษาความปลอดภัย
และแกไขปญหา ๓. จัดใหมีแผนปองกันภัย
ดานภัยที่มีสาเหตุ ๔. จัดใหมีบริการใหคําปรึกษา
เกิดจากดานอื่น ๆ ๕. จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะในการคิดวิเคราะหแกไขปญหา
๖. จัดใหมีปายนิเทศใหความรูเกี่ยวกับสื่อตาง ๆ
๗. จั ดให มีเครือขา ยองคกรภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อสามารถติดตอขอรับ ความ
ชวยเหลือทันทวงที
๘. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครองเพื่อหาแนวทาง
วางแผนปองกันและแกไข

๔. การประเมินผลมาตรการปองกันภัย
จัดประชุมทบทวนและสรุปผลการดําเนินมาตรการปองกันภัยของของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ ในสวนของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลังปด
ภาคเรียนที่ ๒ ของปการศึกษา เพื่อดําเนินการ ดังนี้
๑. หากมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบที่สําคัญหรือปรับเปลี่ยนมาตรการปองกันภัยที่มีผลกระทบตอมาตรการ
ปองกันภัยฉบับเดิมจะไดจัดสงมาตรการปองกันภัยที่ไดแกไขแลวจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดเก็บแทนฉบับเดิมตอไป
๒. เมื่อเกิดเหตุไมพึงประสงคทุกครั้ง ใหตรวจสอบเบื้องตนวามีมาตรการปองกันภัยหรือไม และไดปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันภัยหรือไม รวมถึงใหตรวจสอบมาตรการปองกันภัยที่กําหนดไววาครอบคลุมเหตุที่เกิดหรือไม
หากยังไมครอบคลุมเหตุการณที่เกิดขึ้นจะไดมีการปรับปรุงมาตรการปองกันภัยเปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ
๓. ในการดําเนินการมีการใชงบประมาณทั้งดานบุคลากรและทางการเงินงบประมาณมากนอยเทาใด
อยางไร จะไดดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการตอไป
***********************************

