


การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา

 มองความปลอดภยัในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคญัท่ีผู้บริหารสถานศึกษา 
ต้องให้ความส าคญัท่ีต้องมีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ 
 ส่งเสริมสร้างความปลอดภยัสถานศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษาปลอดภยั
 ด าเนินการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา 
 ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานความปลอดภยัสถานศึกษา



การจดัท าคู่มือการด าเนินงานการความปลอดภยัสถานศึกษา สพฐ.ศธ.

















การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา





ภารกิจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย

ระบุช่ือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

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 

ระบุชื่อสถานศึกษา  ตามตัวอย่าง

แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 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) ในภูมิภาค

1. โรงเรียนลือค ำหำญวำรินช ำรำบ สพม.อุบลรำชธำนี-อ ำนำจเจริญ

2. โรงเรียนปำกคำดพิทยำคม สพม.บึงกำฬ

3. โรงเรียนสำมคัคีวทิยำคม สพม.เชียงรำย

4. โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์ สพม.รำชบุรี

5. โรงเรียนนรำธิวำส สพม.นรำธิวำส

6. โรงเรียนสุรำษฎรพ์ิทยำ สพม.สุรำษฎรธ์ำนี-ชุมพร

7. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี สพม.สระบุรี

8. โรงเรียนสระแกว้ สพม.สระแกว้



การก ากบัติดตาม
การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา

สพฐ. สถานศึกษา
1) ศกึษาคู่มอืการด าเนินงานความปลอดภยัสถานศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร
2) แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการ
ด าเนินงานความปลอดภยัสถานศกึษาโดยการมสี่วนรว่มจาก
ทุกภาคส่วน
3) จดัท าแผนการก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล การ
ด าเนินงาน            ความปลอดภยัสถานศกึษา
4) จดัท าเครือ่งมอืในการก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล การ
ด าเนินงานความปลอดภยัสถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั
ในการด าเนินงาน
ความปลอดภยัของสถานศกึษา 
5) ก าหนดปฏทินิ และด าเนินการก ากบั ตดิตาม และ
ประเมนิผล ในการด าเนินงานความปลอดภยั
สถานศกึษา อยา่งน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้
6) สรปุผลการด าเนินงานความปลอดภยัของสถานศกึษา ให้
ขอ้เสนอแนะประเดน็ทีเ่ป็นจดุเด่น จดุควรพฒันา พรอ้ม
แนวทางในการพฒันา                 ในปีการศกึษาต่อไป และ
รายงานหน่วยงานตนัสงักดั
7) เผยแพรป่ระชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงานความปลอดภยั
สถานศกึษา

1) จดัท าคู่มอืการด าเนินการความปลอดภยัสถานศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามนโยบายความ
ปลอดภยัสถานศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
2) แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการ
ด าเนินงาน                     ความปลอดภยัสถานศกึษาในสงักดั
3) บรูณาการการปฏบิตักิารรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อเสรมิสรา้งความปลอดภยัสถานศกึษา และช่วยเหลอื แก้ไข
ปัญหา เยยีวยา
4) ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล การด าเนินงานความปลอดภยั
สถานศกึษา
5) สรปุผลการด าเนินงานความปลอดภยัสถานศกึษา
และรายงานหน่วยงานตนัสงักดั
6) เผยแพรป่ระชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงานความปลอดภยั
สถานศกึษา
7) คดัเลอืกสถานศกึษา และยกยอ่งเชดิชเูกยีรตสิถานศกึษาทีม่ผีล
การด าเนินการประสบผลส าเรจ็เป็นทีป่ระจกัษ์

1) ก าหนดนโยบาย แผนยทุธศาสตร ์ความปลอดภยั
สถานศกึษา 
เพื่อส่งเสรมิความปลอดภยันกัเรยีน คร ูและบุคลากรทางการ
ศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
2) จดัตัง้ “ศูนยค์วามปลอดภยั กระทรวงศกึษาธกิาร” เรยีก
โดยยอ่ว่า “ศป.ศธ.” เป็นหน่วยงานภายใน สงักดัส านกังาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
๓) แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายความปลอดภยั 
กระทรวงศกึษาธกิาร มหีน้าทีแ่ละอ านาจก าหนด
นโยบาย และ ก ากบั ตดิตาม
ดา้นความปลอดภยั กระทรวงศกึษาธกิาร 
๔) บรูณาการความปลอดภยัในสถานศกึษา รว่มกบั 
กระทรวงต่างๆ เครอืขา่ยและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อ
เสรมิสรา้งความปลอดภยัสถานศกึษา และช่วยเหลอื แก้ไข
ปัญหา เยยีวยา
๕) การก ากบั ตดิตาม ความปลอดภยัสถานศกึษา ของ
หน่วยงานในสงักดั
๖) เผยแพรป่ระชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงานความปลอดภยั
สถานศกึษา
๗) คดัเลอืกสถานศกึษา และยกยอ่งเชดิชเูกยีรตสิถานศกึษา
ทีม่ผีล    การด าเนินการประสบผลส าเรจ็เป็นทีป่ระจกัษ์

กระทรวงศึกษาธิการ



การสร้างความร่วมมือ
การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา

 ความร่วมมือในการลงนามบนัทึกข้อตกลงโครงการ “SAFE สถานศึกษาปลอดภยั” จาก 8 กระทรวง และอีก 
2 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

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




