


การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา
 มองความปลอดภยัในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ต้องให้ความส าคญัท่ีต้องมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ 
 ส่งเสริมสร้างความปลอดภยัสถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียน คร ูและบคุลากรทางการศึกษาปลอดภยั
 ด าเนินการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา 
 ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานความปลอดภยัสถานศึกษา



การจดัท าคู่มือการด าเนินงานการความปลอดภยัสถานศึกษา สพฐ.ศธ.

















การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา





ภารกิจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย

ระบุชื่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center

ประกอบไปด้วย
1. เจ้าหน้าที่ SC-Operator (Safety Center Operator)

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน หรือตามความเหมาะสม
2.เจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action 



ภารกิจระดับสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 

ระบุช่ือสถานศึกษา  ตามตัวอย่าง

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ประกอบด้วย

๑) เจ้าหน้าที่ SC-Operator (Safety Center Operator)

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ ตามความเหมาะสม

๒)เจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action 



การสรา้งการรบัรู ้

การเขา้ถึงระบบมาตรฐานความปลอดภยัสถานศึกษา (MOE Safety Center) ในภมิูภาค

1. โรงเรียนลือค ำหำญวำรินช ำรำบ สพม.อุบลรำชธำนี-อ ำนำจเจริญ

2. โรงเรียนปำกคำดพิทยำคม สพม.บึงกำฬ

3. โรงเรียนสำมคัคีวิทยำคม สพม.เชียงรำย

4. โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์ สพม.รำชบุรี

5. โรงเรียนนรำธิวำส สพม.นรำธิวำส

6. โรงเรียนสุรำษฎรพิ์ทยำ สพม.สุรำษฎรธ์ำนี-ชุมพร

7. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี สพม.สระบุรี

8. โรงเรียนสระแกว้ สพม.สระแกว้



การก ากบัติดตาม
การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา

สพฐ. สถานศึกษา

1) ศึกษาคู่มือการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
2) แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน
3) จัดท าแผนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน            
ความปลอดภัยสถานศึกษา
4) จัดท าเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล การ
ด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดใน
การด าเนินงาน
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 
5) ก าหนดปฏิทิน และด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ในการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
6) สรุปผลการด าเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้
ข้อเสนอแนะประเด็นท่ีเป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนา พร้อมแนวทาง
ในการพัฒนา                 ในปีการศึกษาต่อไป และรายงาน
หน่วยงานตันสังกัด
7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษา

1) จัดท าคู่มือการด าเนินการความปลอดภัยสถานศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามนโยบายความปลอดภัย
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2) แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน                     
ความปลอดภัยสถานศึกษาในสังกัด
3) บูรณาการการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
เยียวยา
4) ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษา
5) สรุปผลการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา
และรายงานหน่วยงานตันสังกัด
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษา
7) คัดเลือกสถานศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีผล
การด าเนินการประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์

1) ก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัยสถานศึกษา 
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2) จัดต้ัง “ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ” เรียกโดย
ย่อว่า “ศป.ศธ.” เป็นหน่วยงานภายใน สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๓) แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีและอ านาจก าหนด
นโยบาย และ ก ากับ ติดตาม
ด้านความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ 
๔) บูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับ กระทรวง
ต่างๆ เครือข่ายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยสถานศึกษา และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา เยียวยา
๕) การก ากับ ติดตาม ความปลอดภัยสถานศึกษา ของหน่วยงาน
ในสังกัด
๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษา
๗) คัดเลือกสถานศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมี
ผล    การด าเนินการประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์

กระทรวงศึกษาธิการ



การสร้างความร่วมมือ
การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา
ความร่วมมือในการลงนามบนัทึกข้อตกลงโครงการ “SAFE สถานศึกษา

ปลอดภยั” 
จาก 8 กระทรวง และอีก 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสขุ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กระทรวงยติุธรรม และ
ส านักนายกรฐัมนตรี




