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ก

    แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน จัดทําข้ึนเพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหนวยงาน

ทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติเม่ือเผชิญเหตุความไมปลอดภัย ตอนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ระหวางท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายและจุดเนน

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอ 1. การจัดการศึกษาเพ่ือ

ความปลอดภัย 1.1 เรงสรางสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ันของสังคม

และปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมและภัยอ่ืน ๆ 

         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หวังเปนอยางย่ิงวา แผนเผชิญเหตุ

ความปลอดภัยสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลมน้ี

จะชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในสถาน

ศึกษา และในหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ไดเปนอยางดี ขอบคุณคณะทํางาน ทุกทานท่ีไดรวมกันจัดทําจนสําเร็จบรรลุตาม

วัตถุประสงค

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 

คํานํา
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๑ หลักการ

๗ มาตรการความปลอดภัย 

๑๒ ขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา

๑๘ ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
MOE SAFETY CENTER 

๒๐ แนวปฏิบัติการเผชิญเหต ุ

๕๔ บทบาทหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

๕๘ อ้างอิง

๖๑ คณะผู้จัดทํา ข



หลักการ



๒

          สถานการณความไมปลอดภัยในสถานศึกษาในปจจุบัน ยังเกิดข้ึน

ใน ๔ กลุมภัย ไดแก 

       ๑) ภัยท่ีเกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย (Violence) 

       ๒) ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 

       ๓) ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธ์ิ (Right) 

       ๔) ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ

(Unhealthiness) เกิดความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ มีความซับซอน

รุนแรงมากข้ึน และเกิดข้ึนซ้ํา ๆ สงผลกระทบตอสภาพรางกายและจิตใจ

ในหลายปท่ีผานมา เชน ภัยจากการคุกคามทางเพศ ภัยจากการกล่ัน

แกลงรังแก (Bully) รวมถึงภัยท่ีเกิดจากโรคอุบัติใหม อันไดแก การแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพ่ือเปนการ

ปองกันไมใหเกิดสถานการณความไมปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีเกิดแก

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หลักการ
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๓

         กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดนโยบาย Quick Win 

๗ วาระเรงดวน ขอท่ี ๑ ความปลอดภัยของผูเรียน ใหหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนําไปปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัย

ในสถานศึกษา และไดบูรณาการความรวมมือจาก ๘ กระทรวง

และอีก ๒ หนวยงาน ประกอบดวย กระทรวงกลาโหม กระทรวง

มหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงคมนาคม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงยุติธรรม และ

สํานักนายกรัฐมนตรี โดยไดจัดทําขอตกลงความรวมมือโครงการ

เสริมสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดกระทรวศึกษาธิการ

(MOE Safety Center) เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ 

หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักการ
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๔

         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงม่ันในการ

พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน "การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม 

วิถีคุณภาพ" มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาส

ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมและบริหารจัดการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนพัฒนาระบบและกลไกในการดูแล

ความปลอดภัยใหแกผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือคุมครอง

ความปลอดภัย การปองกัน ดูแล ชวยเหลือหรือเยียวยา และแกไข

ปญหา แกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถ

แกไขปญหาและบริหารจัดการความเส่ียงไดอยางย่ังยืนดวยการ

บริหารจัดการตามมาตรการ ๓ ป ไดแก ปองกัน ปลูกฝง และ

ปราบปราม ใหเกิดความปลอดภัยใหมากท่ีสุด และไมใหเกิด

เหตุการณน้ันซ้ําอีก 

หลักการ
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๕

         เพ่ือสรางความม่ันใจ และความเช่ือม่ันใหแกนักเรียน ครู

และบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและประชาชนท่ัวไป ในการ

ท่ีจะไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัยอยางม่ันคง

และย่ังยืน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได

จัดทํา แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชเปนแนวทางปฏิบัติ

เม่ือเกิดเหตุการณความไมปลอดภัย ตอนักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือลดระดับความรุนแรง ระงับเหตุการณความไม

ปลอดภัย หรือแกไขปญหา 

หลักการ
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๖

วัตถุประสงค์
เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการเผชิญเหตุความปลอดภัย

ของสถานศึกษา 

เพ่ือการดําเนินงานการเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา 

เพ่ือรายงานการดําเนินงานการเผชิญเหตุดานความ

ปลอดภัยตอหนวยงานตนสังกัด



มาตรการ
ความปลอดภัย
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๘

มาตรการความปลอดภัย

        กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด มาตรการ ๓ ป ไดแก

ปองกัน ปลูกฝง และปราบปราม เปนมาตรการความปลอดภัย

ของสถานศึกษา มุงเนนใหเกิดความปลอดภัยตอนักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และไมใหเกิดเหตุการณน้ันซ้ําอีก เพ่ือสราง

ความม่ันใจ และความเช่ือม่ัน ใหแกนักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป ดังน้ี



๙

 การปองกัน หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับการวางแผนความ

ปลอดภัย การจัดโครงสราง การบริหาร การวิเคราะห และการประเมิน

ความเส่ียงอยางรอบดาน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา ดังน้ี

         ๑) ประเมินปจจัยเส่ียงความไมปลอดภัยของสถานศึกษา

         ๒) กําหนดพ้ืนท่ีความปลอดภัย

         ๓) จัดทําแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา

         ๔) การจัดสภาพส่ิงแวดลอมและบรรยากาศของสถานศึกษา

         ๕) จัดระบบโครงสรางบริหารจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา

         ๖) จัดระบบขอมูลสารสนเทศความปลอดภัยของสถานศึกษา

         ๗) สรางระบบการมีสวนรวมของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย

         ๘) จัดระบบชองทางการส่ือสารดานความปลอดภัยของสถานศึกษา

         ๙) การคัดกรองและดูแลชวยเหลือนักเรียน

         ๑๐) การประเมินนักเรียนรายบุคคล ดานรางกาย จิตใจ สังคม สติ

ปญญา และความตองการชวยเหลือ

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

 ๑. การป�องกัน



๑๐

         การปลูกฝง หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา

องคความรู การสรางเจตคติท่ีดี การมีจิตบริการ และเสริมสราง

ทักษะ ความปลอดภัย ใหแก นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหเกิดความย่ังยืน

         ๑) พัฒนาองคความรูเก่ียวกับความปลอดภัยใหแก

นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครอง

         ๒) จัดกิจกรรมการสรางเจตคติท่ีดี การมีจิตบริการ และ

เสริมสรางทักษะ ความปลอดภัยใหแก นักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

 ๒. การปลูกฝ�ง

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา



๑๑

         การปราบปราม หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับการ

เผชิญเหตุ การเขาถึงสถานการณ การแกไขปญหาความไม

ปลอดภัย และการดําเนินการกับบุคคลท่ีละเมิด หรือประพฤติไม

เหมาะสมดวยความรอบคอบ รวดเร็ว และเปนธรรม รวมถึงการ

ชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู ดังน้ี

         ๑) การเผชิญเหตุ การเขาถึงสถานการณ และการจัดการ

แกไขปญหา กรณีเกิดเหตุความ ไมปลอดภัยขั้นวิกฤติ

         ๒) การชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู สภาพรางกายและจิตใจ

ใหกับผูประสบเหตุความไมปลอดภัย

         ๓) ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนธรรม และรวดเร็ว

 ๓. การปราบปราม

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา



ขอบขาย
ความปลอดภัยของสถานศึกษา
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๑๓

           ขอบขายความปลอดภัยของสถานศึกษา มี ๔ กลุมภัย ไดแก 

         ๑) ภัยท่ีเกิดจากการใชความรุนแรง ของมนุษย (Violence)           

         ๒) ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 

         ๓) ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธ์ิ (Right)

         ๔) ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบตอสุขภาวะทางกายและจิตใจ

(Unhealthiness) 

         ซ่ึงครอบคลุมภัยรายแรงท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กําหนดใหตองเรงดําเนินการ ปองกัน ปลูกฝง และปราบปรามอยางรวดเร็ว

รอบคอบ เด็ดขาด  

         ๑) การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 

         ๒) ยาเสพติด 

         ๓) การลวงละเมิดทางเพศ 

         ๔) ภาวะจิตเวช 

         ๕) การกล่ันแกลงรังแก (Bullying) 

ขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๑๔

 ๑) การลวงละเมิดทางเพศ

 ๒) การทะเลาะวิวาท

 ๓) การกล่ันแกลงรังแก

 ๔) การชุมนุมประทวงและการจลาจล

 ๕) การกอวินาศกรรม

 ๖) การระเบิด

 ๗) สารเคมีและวัตถุอันตรายทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ

 ๘) การลอลวง ลักพาตัว

 ๑. ภัยที�เกิดจากการใช้ความรุนแรงของ
มนุษย์ (Violence)



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๑๕

๒. ภัยที�เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)

 

 ๑) ภัยธรรมชาติ

 ๒) ภัยจากอาคารเรียน ส่ิงกอสราง

 ๓) ภัยจากยานพาหนะ

 ๔) ภัยจากการจัดกิจกรรม

 ๕) ภัยจากเคร่ืองมือ อุปกรณ



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๑๖

 ๑) การถูกปลอยปละ ละเลย ทอดท้ิง

 ๒) การคุกคามทางเพศ

 ๓) การไมไดรับความเปนธรรมจากสังคม

๓. ภัยที�เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ� (Right)



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๑๗

 

 ๑) ภาวะจิตเวช

 ๒) ติดเกม

 ๓) ยาเสพติด

 ๔) โรคระบาดในมนุษย

 ๕) ภัยไซเบอร

 ๖) การพนัน

 ๗) มลภาวะเปนพิษ

 ๘) โรคระบาดในสัตว

 ๙) โรคภาวะทุพโภชนาการ

๔. ภัยที�เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
กายและจิตใจ (Unhealthiness)



ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
MOE SAFETY CENTER



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๑๙

ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
MOE SAFETY CENTER

 MOE Safety Center เปนระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใชหลัก

Digital Based Management เปนรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และ ไดรับ

การปกปอง คุมครองความปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสราง

ทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ นักเรียน ครู

และบุคลากร ทางการศึกษา หรือประชาชนท่ัวไป สามารถเขาถึงระบบ MOE Safety

Center เม่ือมีความรูสึกไมปลอดภัยและมีความประสงคจะรองทุกข รองเรียน หรือ

เตือนใหทราบวาสถานศึกษาแหงหน่ึงกําลังเกิดภัยอยางหน่ึงอยางใดใน 4 กลุมภัย

ไดแก ภัยท่ีเกิดจากการใชความรุนแรงของมนุษย ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยท่ีเกิดจาก

การถูกละเมิดสิทธ์ิ และภัยท่ีเกิดจากผลกระทบตอสุขภาวะทางกายและจิตใจ ท้ังน้ี

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป ท่ีไดรับ

ผลกระทบ ประสบเหตุหรือเห็นเหตุการณ สามารถแจงเหตุได ๔ ชองทาง ดังน้ี 

Application MOE Safety Center, 

www.MOESafetyCenter.com ,

LINE@MOESafetyCenter 

หรือท่ี call center๐-๒๑๒๖-๖๕๖๕

http://www.moesafetycenter.com/


แนวปฏิบัติการเผชิญเหตุ



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๒๑

         สถานศึกษาทุกแหงตองจัดใหมีการเตรียมความ

พรอมการเผชิญเหตุความไมปลอดภัยสถานศึกษา มีการ

ซักซอมอยางเครงครัด สม่ําเสมอ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

เหตุความไมปลอดภัยสถานศึกษาตองมีความพรอมในการ

เผชิญเหตุ เพ่ือลดระดับความรุนแรง ระงับเหตุการณความ

ไมปลอดภัย หรือแกไขปญหา ซ่ึงมีข้ันตอนแนวดําเนินการ

เผชิญเหตุ ดังน้ี 

แนวปฏิบัติการเผชิญเหตุ



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๒๒

แนวปฏิบัติการเผชิญเหตุ

 ๑. สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน

ประเมินปญหาสถานการณ 

 ๒. รายงานผูบริหารสถานศึกษา แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

สามารถแจงเหตุได ๔ ชองทาง 

               Application MOE Safety Center,       

               www.MOESafetyCenter.com ,

               LINE@MOESafetyCenter 

               หรือท่ี call center ๐-๒๑๒๖-๖๕๖๕

 - แจงผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินการชวยเหลือ

 - แจงผูปกครอง

 ๓. ดําเนินการระงับเหตุการณความไมปลอดภัย หรือแกไขปญหา

 ๔. ติดตาม/ดูแลชวยเหลือ/คุมครอง/ ใหคําปรึกษาแกเด็กนักเรียน 

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย

 ๕. จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํา

ข้ันตอนแนวดําเนินการเผชิญเหตุ

http://www.moesafetycenter.com/


แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๒๓

แนวดําเนินการเผชิญเหตุ 

         เม่ือเกิดเหตุการณความไมปลอดภัย สถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติการเผชิญเหตุ เพ่ือลดระดับความรุนแรง ระงับเหตุการณ

ความไมปลอดภัย หรือแกไขปญหา ตามขอบขายความ

ปลอดภัยของสถานศึกษา ๔ กลุมภัย ไดดังน้ี



ภัยท่ีเกิดจากการ
ใชความรุนแรงของมนุษย 



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๒๕

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมิน

ปญหาสถานการณ 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา แจงครูที่ปรึกษา หรือผูที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินการชวยเหลือ และแจงผูปกครอง

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center 

 ๔) ดําเนินการระงับเหตุการณความไมปลอดภัย หรือแกไขปญหา 

 ๕) ติดตาม/ดูแลชวยเหลือ/คุมครอง/ ใหคําปรึกษาแกเด็กนักเรียน โดยคํานึง

ถึงความปลอดภัย

 ๖) กรณีเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงตองใหไดรับการคุมครอง/การสงเคราะห

ในเบื้องตนโดยทันที

 ๗) กรณีเด็กนักเรียนตองไดรับการสงเคราะหใหเจาหนาที่สงตอไปรับบริการ

สงเคราะหตามระเบียบกระทรวงวาดวยการสงเคราะหเด็กนักเรียน

 ๙) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและ

รายงานหนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

๑. ภัยที�เกิดจากการใช้ความรุนแรง
ของมนุษย ์

 ๑.๑ การลวงละเมิดทางเพศ



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๒๖

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน ประเมินปญหา

สถานการณ 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา แจงครูท่ีปรึกษา ผูเก่ียวของ เพ่ือหยุดเหตุการณ

น้ัน ๆ หากเกินกําลังใหหาคนชวยเหลือในการระงับเหตุแลวแจงใหผูบริหารสถาน

ศึกษาทราบทันที 

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ครูท่ีปรึกษา/ครูผูประสบเหตุ พูดคุย ใหกําลังใจ สรางความไววางใจแกเด็ก

นักเรียน รอจนเด็กนักเรียนผอนคลายลง ประสานเชิญผูปกครองมาพบเด็กนักเรียนท่ี

สถานศึกษา เพ่ือรับทราบขอเท็จจริงจากคําบอกเลาของเด็กนักเรียนดวยตนเองแลว

รวมกันแสวงหาแนวทางชวยเหลือเด็กนักเรียนไมใหกลับไปกระทําพฤติกรรมความ

รุนแรงข้ึนอีก

 ๕) หากคูกรณีอยูในสถานศึกษาเดียวกันใหหลีกเล่ียงการเผชิญหนากัน และเม่ือ

 ความขัดแยงลดลงครูฝายกิจการนักเรียนจึงจัดใหท้ังสองฝายไดพบ เพ่ือปรับความ

เขาใจ และสรางความรักความสามัคคีกัน

 ๖) หากคูกรณีเปนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย

บุคลากรท่ีเหมาะสมเปนผูดําเนินการในการแกไขปญหา

๑.๒ การทะเลาะวิวาท

๑. ภัยที�เกิดจากการใช้ความรุนแรง
ของมนุษย ์



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๒๗

๗) จัดใหมีเด็กนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาสําหรับเด็กนักเรียนท่ีอยูระหวางปรับ

พฤติกรรม คอยชวยเหลือ แนะนําและใหคําปรึกษา

 ๘) กรณีเหตุการณรุนแรง ใหรายงานขอมูลรายละเอียดเบ้ืองตนอยางเปนทางการ

 ตอหนวยงานตนสังกัด ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง

 ๙) เม่ือเด็กนักเรียนถูกเจาหนาท่ีตํารวจควบคุมตัว หรือมอบตัว ทางสถานศึกษา

 ตองออกหนังสือรับรองการเปนเด็กนักเรียนให

 ๑๐) กรณีตองการประกันตัวนักเรียนสามารถใชตําแหนงหนาท่ีของขาราชการ

 ในการประกันตัวได

 ๑๑) จัดเก็บขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและรายงาน

ไปยัง หนวยงานตนสังกัด และผูเก่ียวของทราบตามกรณี

๑. ภัยที�เกิดจากการใช้ความรุนแรง
ของมนุษย ์



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๒๘

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจง สถานศึกษาตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน

ประเมินปญหาสถานการณ คัดกรองระดับความรุนแรงของการ

ถูกกล่ันแกลงรังแก

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา มอบหมายครูท่ีปรึกษา 

หรือ ผูเก่ียวของใหคําแนะนําปรึกษาในการแกปญหา

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center 

 ๔) ติดตามดูแลการใหความชวยเหลือสวนท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน

 ๕) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผล

การทํางาน และรายงานหนวยงานตนสังกัดและผูเก่ียวของทราบ

ตามกรณี

 ๑.๓ การกล่ันแกลงรังแก

๑. ภัยที�เกิดจากการใช้ความรุนแรง
ของมนุษย ์



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๒๙

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมิน

ปญหาสถานการณ เพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษา และนอกสถาน

ศึกษา

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา 

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานเครือขายการมีสวนรวมเพื่อรวมแกปญหา โดยเนนการ

ไกลเกลี่ยประนีประนอมตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก

 ๕) ติดตาม/ดูแลชวยเหลือ/คุมครอง/ ใหคําปรึกษาแกเด็กนักเรียน

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย

 ๕) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการทํางาน

และรายงานหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

๑.๔ การชุมนุมประทวงและการจลาจล

๑. ภัยที�เกิดจากการใช้ความรุนแรง
ของมนุษย ์



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๓๐

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน ประเมินปญหาสถานการณ 

 เพ่ือระงับเหตุท้ังในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา ประสานศูนยฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานสถานีตํารวจในทองท่ี หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหา 

สนับสนุนขอมูล และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

 ๕) ตรวจสอบจํานวนนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภัย

 ๖) ประสานหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการชวยเหลือ ดูแล 

บรรเทาความเดือดรอนของนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภัย

 ๗) ดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกล่ียประนีประนอมตามมาตรการ

จากเบาไปหาหนัก

 ๘) ติดตาม/ดูแลชวยเหลือ/คุมครอง/ ใหคําปรึกษาแกเด็กนักเรียน โดยคํานึงถึง

ความปลอดภัย

 ๙) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและรายงานหนวย

งานตนสังกัดและผูเก่ียวของทราบตามกรณี

 ๑.๕ การกอวินาศกรรม

๑. ภัยที�เกิดจากการใช้ความรุนแรง
ของมนุษย ์



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๓๑

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหาสถานการณ 

 เพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา ประสานศูนยฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานสถานีตํารวจในทองที่ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา สนับสนุน

ขอมูล และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

 ๕) ตรวจสอบจํานวนนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย

 ๖) ประสานหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการชวยเหลือ ดูแล บรรเทา

ความเดือดรอนของนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย

 7) ดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอมตามมาตรการ

จากเบาไปหาหนัก

 8) ติดตาม/ดูแลชวยเหลือ/คุมครอง/ ใหคําปรึกษาแกเด็กนักเรียน โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัย

 9) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและรายงานหนวย

งานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

 ๑.๖ การระเบิด

๑. ภัยที�เกิดจากการใช้ความรุนแรง
ของมนุษย ์



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๓๒

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหาสถานการณ 

เพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา ประสานศูนยฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานสถานีตํารวจในทองที่ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา 

สนับสนุนขอมูล และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

 ๕) ตรวจสอบจํานวนนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย

 ๖) ประสานหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการชวยเหลือ ดูแล บรรเทา

ความเดือดรอนของนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย

 ๗) ดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเนนการไกลเกลี่ยประนีประนอมตามมาตรการ

จากเบาไปหาหนัก

 ๘) ติดตาม/ดูแลชวยเหลือ/คุมครอง/ ใหคําปรึกษาแกเด็กนักเรียน โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัย

 ๙) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและรายงานหนวย

งานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

๑.๗ สารเคมีและวัตถุอันตราย

๑. ภัยที�เกิดจากการใช้ความรุนแรง
ของมนุษย ์



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๓๓

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุหรือประสบเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบขอมูล

เบ้ืองตน ประเมินปญหาสถานการณ 

 ๒) ผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา หรือผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินการชวย

เหลือ และแจงผูปกครอง

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center 

 ๔) ดําเนินการชวยเหลือนักเรียนดานรางกาย จิตใจ ใหคําปรึกษาแกเด็กนักเรียน

 ๕) ติดตาม ดูแลชวยเหลือเด็กนักเรียน/คุมครอง/ติดตาม โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของเด็กนักเรียน

 ๖) กรณีเด็กนักเรียนท่ีมีความเส่ียงตอง ใหไดรับการคุมครอง/การสงเคราะหใน

เบ้ืองตนโดยทันที

 ๗) กรณีเด็กนักเรียนตองไดรับการสงเคราะหใหเจาหนาท่ีสงตอไปรับบริการ

สงเคราะหตามระเบียบกระทรวงวาดวยการสงเคราะหเด็กนักเรียน

 ๘) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการทํางานและรายงาน

หนวยงานตนสังกัด และผูเก่ียวของทราบตามกรณี

 ๑.๘ การลอลวง ลักพาตัว

๑. ภัยที�เกิดจากการใช้ความรุนแรง
ของมนุษย ์



ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๓๕

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหาสถานการณ

เพื่อแจงสัญญาณเตือนภัย

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา ตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินและประเมินสถานการณ 

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และเครือขายการมีสวนรวมเพื่อรวมแกปญหา

 ๕) อพยพเด็กนักเรียนเขาสูพื้นที่ปลอดภัย

 ๖) คัดแยกปฐมพยาบาลเบื้องตน

 ๗) สงตอ ติดตาม ชวยเหลือ เยียวยา รายกรณี

 ๘) สํารวจความเสียหาย

 ๙) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการทํางานและรายงาน

หนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

๒. ภัยที�เกิดจากอุบัติเหตุ
๒.๑ ภัยธรรมชาติ



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๓๖

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน ประเมิน

ปญหาสถานการณ เพ่ือแจงสัญญาณเตือนภัย

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา ดําเนินการชวยเหลือนักเรียนท่ี

ประสบอุบัติเหตุ

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานเครือขายการมีสวนรวมเพ่ือรวมแกปญหา

 ๕) ใหการดูแลชวยเหลือเด็กนักเรียน/คุมครอง/ติดตาม

 ๖) จัดทํา จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการ

ทํางานและรายงานหนวยงานตนสังกัด และผูเก่ียวของทราบตามกรณี

๒.๒ ภัยจากอาคารเรียน ส่ิงกอสราง 

๒. ภัยที�เกิดจากอุบัติเหตุ



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๓๗

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุหรือประสบเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน 

ประเมินปญหาสถานการณ 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา ศูนยฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ แจงเจาหนาท่ีตํารวจ 

และแจงผูปกครอง

๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center 

 ๔) ประสานงานติดตามอาการของเด็กนักเรียน และติดตาม เร่ืองการประกันภัย 

 แจงทะเบียนรถ ประเภทรถท่ีประสบอุบัติเหตุ เพ่ือสถานพยาบาลจะไดดําเนินการคาใชจายในการ

รักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ โดยผูปกครองนักเรียนไมตองสํารองจาย 

 ๕) แจงความลงบันทึกประจําวันตอเจาพนักงานไวเปนหลักฐาน ในการเรียกรองสินไหมทดแทน 

 ๖) กรณีท่ีเด็กนักเรียนทําประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ใหดําเนินการเรียกคาเสียหายและคา

สินไหมทดแทน หากมีปญหา ใหติดตอประสานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

 และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 ๗) กรณีเด็กนักเรียนเสียชีวิตใหติดตอขอรับใบรับรองของการเสียชีวิตจากสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี 

 ๘) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการทํางานและรายงานหนวยงานตนสังกัด

และผูเก่ียวของทราบตามกรณี

๒.๓ ภัยจากยานพาหนะ 

๒. ภัยที�เกิดจากอุบัติเหตุ



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๓๘

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหา

สถานการณ เพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา 

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานศูนยฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใน

การแกไขปญหา สนับสนุนขอมูล และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที ่

 ๕) ตรวจสอบจํานวนนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ประสบอุบัติเหตุ

 ๖) ดําเนินการชวยเหลือดานรางกาย ดานจิตใจ ใหคําปรึกษาแกนักเรียน 

 ๗) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการทํางานและ

รายงานหนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

 ๒.๔ ภัยจากการจัดกิจกรรม 

๒. ภัยที�เกิดจากอุบัติเหตุ



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๓๙

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหาสถานการณ 

 เพื่อระงับเหตุทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา 

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานศูนยฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข

ปญหา สนับสนุนขอมูล และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

 ๕) ตรวจสอบจํานวนนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุ

 ๖) ดําเนินการชวยเหลือดานรางกาย ดานจิตใจ ใหคําปรึกษาแกนักเรียน 

 ๗) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการทํางานและรายงาน

หนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

๒.๕ ภัยจากเคร่ืองมือ อุปกรณ 

๒. ภัยที�เกิดจากอุบัติเหตุ



ภัยท่ีเกิดจากการถูก
ละเมิดสิทธ์ิ



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๔๑

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหาสถานการณ 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา 

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา สนับสนุนขอมูล และอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

 ๕) ตรวจสอบจํานวนนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุ

 ๖) ดําเนินการชวยเหลือดานรางกาย ดานจิตใจ ใหคําปรึกษาแกนักเรียน 

 ๗) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการทํางานและรายงาน

หนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

๓. ภัยที�เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ� (Right)
๓.๑ การถูกปลอยปละ ละเลย ทอดท้ิง



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๔๒

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุหรือประสบเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบขอมูล

เบื้องตน ประเมินปญหาสถานการณ 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา แจงครูที่ปรึกษา หรือผูที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินการชวยเหลือ และแจงผูปกครอง

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center 

 ๔) บันทึกขอมูลในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา และแจง

หนวยงานที่เกี่ยวของ

 ๕) ติดตาม/ดูแลชวยเหลือ/คุมครอง/ ใหคําปรึกษาแกเด็กนักเรียน โดยคํานึง

ถึงความปลอดภัย

 ๖) กรณีเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงตอง ใหไดรับการคุมครอง/การสงเคราะห

ในเบื้องตนโดยทันที

 ๗) กรณีเด็กนักเรียนตองไดรับการสงเคราะหใหเจาหนาที่สงตอไปรับบริการ

สงเคราะหตามระเบียบกระทรวงวาดวยการสงเคราะหเด็กนักเรียน

 ๘) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการทํางานและ

รายงานหนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

3.2 การคุกคามทางเพศ

๓. ภัยที�เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ� (Right)



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๔๓

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหา

สถานการณ 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา 

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ตรวจสอบขอเท็จจริง

 ๕) ประสานความรวมมือผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อแกปญหารายกรณ ี

 ๖) ดําเนินการชวยเหลือดานรางกาย ดานจิตใจ ใหคําปรึกษาแกนักเรียน 

 ๗) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการทํางานและ

รายงานหนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

๓.๓ การไมไดรับความเปนธรรมจากสังคม

๓. ภัยที�เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ� (Right)



ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบตอ
สุขภาวะทางกายและจิตใจ 

(Unhealthiness)



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๔๕

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหา

สถานการณ 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา แจงผูปกครองเพื่อนํานักเรียนเขาสู

กระบวนการคัดกรองโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานความรวมมือหนวยงาน/ผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อแกปญหา

 ๕) แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการชวยเหลือ ดูแล บรรเทาเดือดรอน

ของนักเรียน

 ๖) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและ

รายงานหนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

๔. ภัยที�เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
กายและจิตใจ (Unhealthiness)

๔.๑ ภาวะจิตเวช



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๔๖

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหา

สถานการณ 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา แจงผูปกครอง

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานความรวมมือหนวยงาน/ผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อแกปญหา

 ๕) แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการชวยเหลือ ดูแล บรรเทาความ

เดือดรอนของนักเรียน

 ๖) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและ

รายงานหนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

๔.๒ ติดเกม

๔. ภัยที�เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
กายและจิตใจ (Unhealthiness)



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๔๗

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุหรือประสบเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

ประเมินปญหาสถานการณ 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา หรือผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการชวยเหลือ 

และแจงผูปกครอง

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center 

 ๔) ดําเนินการแกไขปญหารายกรณี ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย โดยเนน

 การไกลเกลี่ย ประนีประนอมตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก และชวยเหลือนักเรียนดาน

รางกาย จิตใจ ใหคําปรึกษาแกเด็กนักเรียน

 ๕) ติดตาม/ดูแลชวยเหลือ/คุมครอง/ ใหคําปรึกษาแกเด็กนักเรียน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย

 ๖) กรณีเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงตอง ใหไดรับการคุมครอง/การสงเคราะหในเบื้องตนโดยทันที

 ๗) กรณีเด็กนักเรียนตองไดรับการสงเคราะหใหเจาหนาที่สงตอไปรับบริการสงเคราะหตาม

ระเบียบกระทรวงวาดวยการสงเคราะหเด็กนักเรียน

 ๘) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการทํางานและรายงานหนวยงานตน

สังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

๔.๓ ยาเสพติด

๔. ภัยที�เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
กายและจิตใจ (Unhealthiness)



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๔๘

 

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน ประเมินปญหาสถานการณ 

 เพ่ือระงับเหตุท้ังในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา ประสานศูนยฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานความรวมมือหนวยงาน/ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือแกปญหา

 ๕) ตรวจสอบจํานวนนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภัย

 คัดกรองและแยกผูเกิดโรคระบาดเพ่ือรักษา และกลุมเส่ียงเพ่ือปองกันการแพรระบาด

 ๖) แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการชวยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดรอน

 ของนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภัย

 ๗) ดําเนินการชวยเหลือดานรางกาย ดานจิตใจ ใหคําปรึกษาแกนักเรียน 

 ๘) จัดทํา จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและ

รายงานหนวยงานตนสังกัด และผูเก่ียวของทราบตามกรณี

๔.๔ โรคระบาดในมนุษย

๔. ภัยที�เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
กายและจิตใจ (Unhealthiness)



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๔๘

 

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหาสถานการณ 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา แจงผูปกครอง

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานความรวมมือหนวยงาน/ผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อแกปญหา

 ๕) แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการชวยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดรอน

 ของนักเรียน

 ๖) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและรายงาน

หนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

๔.๕ ภัยไซเบอร

๔. ภัยที�เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
กายและจิตใจ (Unhealthiness)



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๕๐

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหา

สถานการณ 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา แจงผูปกครอง 

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานความรวมมือหนวยงาน/ผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อแกปญหา

 ๕) แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการชวยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือด

รอนของนักเรียน

 ๖) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและ

รายงานหนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณี

๔.๖ ติดการพนัน

๔. ภัยที�เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
กายและจิตใจ (Unhealthiness)



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๕๑

 

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน ประเมินปญหาสถานการณ 

เพ่ือแจงเตือนนักเรียน

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา ประสานศูนยฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานความรวมมือหนวยงาน/ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือแกปญหา

 ๕) ตรวจสอบจํานวนนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภัย

 คัดกรองและแยกผูเกิดโรคระบาดเพ่ือรักษา และกลุมเส่ียงเพ่ือปองกันการแพร

ระบาด

 ๖) หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการชวยเหลือ ดูแล บรรเทาเดือดรอนของนักเรียน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภัย

 ๗) ติดตาม/ดูแลชวยเหลือ/คุมครอง/ ใหคําปรึกษาแกเด็กนักเรียน โดยคํานึงถึง

ความปลอดภัย

 ๘) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและรายงาน

หนวยงานตนสังกัด และผูเก่ียวของทราบตามกรณี

๔.๗ มลภาวะเปนพิษ

๔. ภัยที�เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
กายและจิตใจ (Unhealthiness)



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๕๒

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน ประเมินปญหาสถานการณ 

เพ่ือแจงเตือนนักเรียน

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา ประสานศูนยฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานความรวมมือหนวยงาน/ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือแกปญหา

 ๕) ตรวจสอบจํานวนนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภัย

 คัดกรองและแยกผูเกิดโรคระบาดเพ่ือรักษา และกลุมเส่ียงเพ่ือปองกันการแพรระบาด

 ๖) แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการชวยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดรอน

 ของนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภัย

 ๗) ดําเนินการชวยเหลือดานรางกาย ดานจิตใจ ใหคําปรึกษาแกนักเรียน 

 ๙) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและรายงานหนวย

งานตนสังกัด และผูเก่ียวของทราบตามกรณี

๔.๘ โรคระบาดในสัตว

๔. ภัยที�เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
กายและจิตใจ (Unhealthiness)



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๕๓

 ๑) สถานศึกษาไดรับแจงเหตุ ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหาสถานการณ 

 ๒) รายงานผูบริหารสถานศึกษา 

 ๓) แจงเหตุในระบบ MOE Safety Center

 ๔) ประสานความรวมมือหนวยงาน/ผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อแกปญหา

 ๕) แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการชวยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดรอน

 ของนักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย

 ๖) ดําเนินการชวยเหลือดานรางกาย ดานจิตใจ ใหคําปรึกษาแกนักเรียน 

๗) จัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทํางานและรายงาน

หนวยงานตนสังกัด และผูเกี่ยวของทราบตามกรณ ี

๔.๙ ภาวะทุพโภชนาการ

๔. ภัยที�เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
กายและจิตใจ (Unhealthiness)



บทบาทของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๕๕

        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานหลักในการ

กําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการดูแลชวย

เหลือผูเรียนใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ จึงมีความสําคัญจําเปนในการ

ดําเนินงานดานความปลอดภัย ตลอดจนการลดระดับความรุนแรงของภัยท่ีจะ

เกิดข้ึน ระงับเหตุการณความไมปลอดภัย หรือแกไขปญหา เม่ือเกิดเหตุการณไม

ปลอดภัย มีบทบาทหนาท่ี ดังน้ี

 ๑. ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน ประเมินปญหาสถานการณ เพ่ือระงับเหตุการณ

ความไมปลอดภัย หรือแกไขปญหา

 ๒. รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน

 ๓. ติดตามสถานการณ ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือระงับเหตุการณความ

ไมปลอดภัย หรือแกไขปญหา

 ๔. กรณีเกิดเหตุรายแรง ลงพ้ืนท่ีและตรวจสอบขอเท็จจริง

 ๕. คุมครอง ดูแลชวยเหลือ และเยียวยา

 ๖. ดําเนินการชวยเหลือดานรางกาย ดานจิตใจ ใหคําปรึกษา

 ๗. สรุป รายงานผล

บทบาทของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๕๖

         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานดําเนินงานตามนโยบายโดย

ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และดําเนิน

งานดานความปลอดภัย ลดระดับความรุนแรงของภัยที่จะเกิดขึ้น ระงับเหตุการณ

ความไมปลอดภัย หรือแกไขปญหา เมื่อเกิดเหตุการณไมปลอดภัย มีบทบาทหนาที่

ดังนี้

 ๑. ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหาสถานการณ 

 เพื่อระงับเหตุการณความไมปลอดภัย หรือแกไขปญหา

 ๒. รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และรายงานในระบบ MOE Safety Center

 ๓. ติดตามสถานการณ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระงับเหตุการณความไม

ปลอดภัย หรือแกไขปญหา

 ๔. ลงพื้นที่และตรวจสอบขอเท็จจริง 

 ๕. คุมครอง ดูแลชวยเหลือ และเยียวยา

 ๖. ดําเนินการชวยเหลือดานรางกาย ดานจิตใจ ใหคําปรึกษา

 ๗. สรุป รายงานผล

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

บทบาทของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๕๗

         สถานศึกษาเปนหนวยงานที่เผชิญเหตุความปลอดภัย จึงมีความสําคัญในการ

ดําเนินงานดานความปลอดภัย ตลอดจนการลดระดับความรุนแรงของภัยที่จะเกิด

โดยตรงขึ้น ระงับเหตุการณความไมปลอดภัย หรือแกไขปญหา เมื่อเกิดเหตุการณไม

ปลอดภัย มีบทบาทหนาที่ ดังนี ้

 ๑. เมื่อเกิดเหตุความไมปลอดภัยหรือรับแจงเหตุ จากระบบ MOE Safety Center

สามารถแจงเหตุได ๔ ชองทาง Application MOE Safety Center ,

www.MOESafetyCenter.com , LINE@MOESafetyCenter , 

หรือที่ call center ๐-๒๑๒๖-๖๕๖๕

 ๒. ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ประเมินปญหาสถานการณ เพื่อระงับเหตุการณความไม

ปลอดภัย หรือแกไขปญหา

 ๓. รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และรายงานในระบบ MOE Safety Center

 ๔. ระงับเหตุการณความไมปลอดภัย หรือแกไขปญหาประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อรวมกันแกไขปญหา 

 ๕. คุมครอง ดูแลชวยเหลือแกไข และเยียวยา 

 ๖. ดําเนินการชวยเหลือดานรางกาย ดานจิตใจ ใหคําปรึกษา

 ๗. สรุป รายงานผล

สถานศึกษา

บทบาทของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 



เอกสารอางอิง



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

๕๙

         คูมือการดําเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา สํานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         คูมือการคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๓) 

         คูมือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถาน

ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

         คูมือโครงการเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานในสถานศึกษา

         มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ สํานักมาตรฐานการศึกษา

และพัฒนาการเรียนรู สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

         มาตรฐานโรงเรียนคุมครองเด็ก 

         แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุมครองเด็ก 

         คูมือการรับมือแผนดินไหว 

เอกสารอ้างอิง



๖๐

         คูมือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของ

โรคโควิด ๑๙ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

         พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

         กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ

ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ

การปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

         กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ

ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ

สารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖

เอกสารอ้างอิง

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา



คณะผู้จัดทํา

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

ที�ปรึกษา

คณะทํางาน

นายอัมพร พินะสา

นายเทอดชาติ ชัยพงษ

นายวิษณุ ทรัพยสมบัติ

นายชนะ สุมมาตย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาการแนะแนว

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นายนิสิต เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ

นางสาวจีระวรรณ ปกกัดตัง

นายพนัส บุญวัฒนสุนทร

นางสาวสุชาดา สภาพงศ

นางสุขเกษม เทพสิทธ์ิ

๖๑

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจคุมครอง

และชวยเหลือเด็กนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รองผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจคุมครองและ

ชวยเหลือเด็กนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รองผูอํานวยการสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสํานักงานกองทุนเพ่ือโครงการ

อาหารกลางวัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ประธาน

รองประธาน

รองประธาน

รองประธาน

รองประธาน



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

คณะทํางาน
วาท่ี ร.ต. เจริญ สุขทรัพย

นายยุทธนา สําราญกิจ

นางนภาพร แสงนิล

นางชรินดา พิมพบุตร

นายนรินธรณ เซงล้ํา

นายปรีดี โสโป

นายเกรียงศักด์ิ คัมภิรา

นางกาญจนา จิตรสํารวย

๖๒

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

รองผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ

ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ลําปาง ลําพูน ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ

ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต ๑ ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ

ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พังงา ภูเก็ต ระนอง ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ

ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต ๒

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต ๗

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต ๒

คณะผู้จัดทํา



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

คณะทํางาน
นางสาวสมปอง โพธ์ิศรี

นายสันติ นาดี

นายสุรวุฒิ เอ่ียวสกุล

นายอดิศักด์ิ คงทัด

นายพรศักด์ิ ทวีรส

นายภานุวัฒน จันทรทอง

นายจารุวัฒน วิกรมธีรานันท

นางณัฐญาพร เสวตานนท

นายประดิษฐ วังพฤกษ

นางธีรดา แกวบุญปน

นางกรุณา โถชารี

นายวชิราวุธ ปานพรม

๖๓

ผูอํานวยการโรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสําโรง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

ผูอํานวยการโรงเรียนทุงโพธ์ิวิทยา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ผูอํานวยการโรงเรียนตะก่ัวปาคีรีเขต

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ผูอํานวยการโรงเรียนบานอาวน้ําบอ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีพังงา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ผูอํานวยการโรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

ผูอํานวยการโรงเรียนทุงอุดมวิทยา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพนบกสหราษฎรวิทยา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง “ผดุงราษฎรวิทยา”

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะผู้จัดทํา



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

คณะทํางาน
นายพีราวุ ฏ ฐ   พิมพรอด

นายชาตรี นามคุณ

นางสาวพชรกมล คําไวย

นายสืบสกุล อนุแสน

นางพวงทอง ศรีวิลัย

นายพรชัย   ธนปารมีกุล

นางสาววราศิริ วงศสุนทร

นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ

นางสาวจันทิรา ภูสําลี

นายวิชิต อินนันไชย

นางศิริญญา หลาเต็น

นายปรเมศวร วรรณทองสุก

นายนพดล ศิริโชติ

๖๔

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผูอํานวยการโรงเรียนประถมนนทรี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําหักศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รองผูอํานวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมกรุงเทพมหานคร เขต ๑

รองผูอํานวยการโรงเรียนเทพลีลา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมกรุงเทพมหานคร เขต ๒

รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมกรุงเทพมหานคร เขต ๑

รองผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมกรุงเทพมหานคร เขต ๒

รองผูอํานวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รองผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต ๒

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะผู้จัดทํา



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

คณะทํางาน
นางกรวรรณ ใสยจิตต

นางเกษศิรินทร สุวรรณสุนทร

นายประทีป หม่ืนขํา

นางสาวประไพ พิกุลผล

นางสาวสิริรักษ ชูสวัสด์ิ

นายชัชชัย จิตตชุม

นายตฤณ กานดอกไม

นางสาวอนุกูล มโนชัย

นายสันติ โลหะปยะพรรณ

๖๕

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการและวิทยบริการ

ผูอํานวยการกลุมติดตามเฝาระวังขาวสาร

ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบการแนะแนว

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมกรุงเทพมหานคร เขต ๑

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นักวิชาการศึกษาชํานาญการรักษาการชํานาญการพิเศษ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะผู้จัดทํา



แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

คณะทํางาน
นางสาวสุภาพร คงชวยชาติ

นายวงศกร มาระวงค

นายประกิจ ถ่ินนา

นายปก อวมเก้ือมิตร

นายวีระพันธ กิตติศิริวัฒนกุล

นางสาวอารดา  รัตนนภาลัย

นางสาวดุสิดา  พุทธิไสย

นายกิติศักด์ิ สมบุญ

นางสาวประภาพร บุนนาค

นายเดชา หองแซง

นางสุดจิตร ไทรน่ิมนวล

๖๖

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นักประชาสัมพันธ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๑

นักวิชาการศึกษา ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือ

เด็กนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พนักงานราชการ ศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เจาหนาท่ีศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คณะทํางานและเลขานุการ

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะผู้จัดทํา



๖๗

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

คณะทํางาน
นางสาวพรทิพย ดินดี

นายสุรัก วินิจสร

นางสาวญานิกา กูดวิน

นางสาวทวีพร บุญเส็ง

นางสาวภัทรวดี สุขเนียม

ขาราชการบํานาญ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เจาหนาท่ีศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เจาหนาท่ีศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เจาหนาท่ีศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เจาหนาท่ีศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ

คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ

คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ

คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ

คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ

คณะผู้จัดทํา



ความปลอดภัยสถานศึกษา
แผนเผชิญเหตุ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

จัดทําโดย


