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ค าน า 

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุความไม่ปลอดภัย ต่อนักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความ
ปลอดภัย 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่และภัยอื่น ๆ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนเผชิญเหตุ         
ความปลอดภัยสถานศึกษา  เล่มนี้จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะท างาน ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดท าจนส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

                                                               กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
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หลักการ 

สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาในปัจจุบัน ยังเกิดข้ึนใน ๔ กลุ่มภัย ได้แก่ 

๑) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 

๒) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 

๓) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 

๔) ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) เกิดความรุนแรงใน
รูปแบบต่าง ๆ มีความซับซ้อนรุนแรงมากขึ้น และเกิดขึ้นซ้ า ๆ ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจใน
หลายปีที่ผ่านมา เช่น ภัยจากการคุกคามทางเพศ ภัยจากการกลั่นแกล้งรังแก (Bully) รวมถึงภัยที่เกิดจากโรค
อุบัติใหม่ อันได้แก่ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดสถานการณค์วามไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีเกิดแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดนโยบาย Quick Win ๗ วาระเร่งด่วน ข้อที่ ๑ ความปลอดภัยของ
ผู้เรียน ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา และได้
บูรณาการความร่วมมือจาก ๘ กระทรวงและอีก ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม และส านักนายกรัฐมนตรี โดยได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
"การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัย การป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือหรือเยียวยา และแก้ไขปัญหา แก่นักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืนด้วยการ
บริหารจัดการตามมาตรการ ๓ ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด 
และไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ าอีก 

เพ่ือสร้างความมั่นใจ และความเชื่อม่ันให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ
ประชาชนทั่วไป ในการที่จะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท า แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา               
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานใน
สังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือลดระดับความรุนแรง ระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหา 
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วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา 

 เพ่ือการด าเนินงานการเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา 

 เพ่ือรายงานการด าเนินงานการเผชิญเหตุด้านความปลอดภัยต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 

มาตรการความปลอดภัย 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด มาตรการ ๓ ป ได้แก ่ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม เป็นมาตรการ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ าอีก เพ่ือสร้างความมั่นใจ และความเชื่อม่ัน ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ดังนี้ 

๑. การป้องกัน 

               การป้องกัน หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกับการวางแผนความปลอดภัย การจัดโครงสร้าง การ
บริหาร การวิเคราะห์ และการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑) ประเมินปัจจัยเสี่ยงความไม่ปลอดภัยของสถานศึกษา 

๒) ก าหนดพ้ืนที่ความปลอดภัย 

๓) จัดท าแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา 

๔) การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษา 

๕) จัดระบบโครงสร้างบริหารจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา 

๖) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยของสถานศึกษา 

๗) สร้างระบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

๘) จัดระบบช่องทางการสื่อสารด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา 

๙) การคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑๐) การประเมินนักเรียนรายบุคคล ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา และความต้องการช่วยเหลือ 
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๒. การปลูกฝัง 

              การปลูกฝัง หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างเจตคติที่ดี การมีจิต
บริการ และเสริมสร้างทักษะ ความปลอดภัย ให้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความยั่งยืน 

๑) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 

           ๒) จัดกิจกรรมการสร้างเจตคติที่ดี การมีจิตบริการ และเสริมสร้างทักษะ ความปลอดภัยให้แก่ 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. การปราบปราม 

การปราบปราม หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับการเผชิญเหตุ การเข้าถึงสถานการณ์ การแก้ไข
ปัญหาความไม่ปลอดภัย และการด าเนินการกับบุคคลที่ละเมิด หรือประพฤติไม่เหมาะสมด้วยความรอบคอบ 
รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมถึงการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ดังนี้ 

๑) การเผชิญเหตุ การเข้าถึงสถานการณ์ และการจัดการแก้ไขปัญหา กรณีเกิดเหตุความ ไม่ปลอดภัย
ขั้นวิกฤติ 

๒) การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู สภาพร่างกายและจิตใจให้กับผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัย 

๓) ด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และรวดเร็ว 

ขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา 

ขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา มี ๔ กลุ่มภัย ได้แก่ 

๑) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง ของมนุษย์ (Violence) 

๒) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 

๓) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 

๔) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) 

ซึ่งครอบคลุมภัยร้ายแรงที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้ต้องเร่งด าเนินการ ป้องกัน 
ปลูกฝัง และปราบปรามอย่างรวดเร็วรอบคอบ เด็ดขาด 

๑) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 

๒) ยาเสพติด 

๓) การล่วงละเมิดทางเพศ 

๔) ภาวะจิตเวช 

๕) การกลั่นแกล้งรังแก (Bullying) 
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๑. ภัยท่ีเกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 
 

๑) การล่วงละเมิดทางเพศ 
๒) การทะเลาะวิวาท 
๓) การกลั่นแกล้งรังแก 
๔) การชุมนุมประท้วงและการจลาจล 
๕) การก่อวินาศกรรม 
๖) การระเบิด 
๗) สารเคมีและวัตถุอันตรายท าให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ 
๘) การล่อลวง ลักพาตัว  
 

๒. ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 
๑) ภัยธรรมชาต ิ
๒) ภัยจากอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง 
๓) ภัยจากยานพาหนะ 
๔) ภัยจากการจัดกิจกรรม 
๕) ภัยจากเครื่องมือ อุปกรณ์ 
 

๓. ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 
๑) การถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดท้ิง 
๒) การคุกคามทางเพศ 
๓) การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม 
 

๔. ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) 
๑) ภาวะจิตเวช 
๒) ติดเกม 
๓) ยาเสพติด 
๔) โรคระบาดในมนุษย์ 
๕) ภัยไซเบอร์ 
๖) การพนัน 
๗) มลภาวะเป็นพิษ 
๘) โรคระบาดในสัตว์ 
๙) โรคภาวะทุพโภชนาการ 
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ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

MOE SAFETY CENTER 

 

 

MOE Safety Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลักDigital Based 
Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และ ได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ นักเรียน ครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center เมื่อมีความรู้สึกไม่
ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งก าลังเกิดภัย
อย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัยได้แก่ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่
เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ ทั้งนี้นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบ ประสบเหตุหรือเห็นเหตุการณ์ 
สามารถแจ้งเหตุได้ ๔ ช่องทาง ดังนี้ 

Application MOE Safety Center, 

www.MOESafetyCenter.com , 

LINE@MOESafetyCenter 

หรือที่ call center๐-๒๑๒๖-๖๕๖๕  

 

 

 

 



6 
 

แนวปฏิบัติการเผชิญเหตุ 

สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุความไม่ปลอดภัยสถานศึกษา มี
การซักซ้อมอย่างเคร่งครัด สม่ าเสมอ หากเกิดกรณีฉุกเฉินเหตุความไม่ปลอดภัยสถานศึกษาต้องมีความพร้อม
ในการเผชิญเหตุ เพ่ือลดระดับความรุนแรง ระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหา ซึ่งมีขั้นตอน
แนวด าเนินการเผชิญเหตุ ดังนี้ 

ขั้นตอนแนวด าเนินการเผชิญเหตุ 

๑. สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นประเมินปัญหาสถานการณ์ 

๒. รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center สามารถแจ้งเหตุได้ ๔ 
ช่องทาง Application MOE Safety Center , www.MOESafetyCenter.com , 
LINE@MOESafetyCenter หรือที่ call center ๐-๒๑๒๖-๖๕๖๕ 

- แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการช่วยเหลือ 

- แจ้งผู้ปกครอง 

๓. ด าเนินการระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหา 

๔. ติดตาม/ดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครอง/ ให้ค าปรึกษาแก่เด็กนักเรียนโดยค านึงถึงความปลอดภัย 

๕. จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท า 

แนวด าเนินการเผชิญเหตุ 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย สถานศึกษาสามารถปฏิบัติการเผชิญเหตุ เพ่ือลดระดับความ
รุนแรง ระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหา ตามขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔ 
กลุ่มภัย ได้ดังนี้ 

๑. ภัยท่ีเกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ 

๑.๑ การล่วงละเมิดทางเพศ 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งครูที่ปรึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการช่วยเหลือ และ
แจ้งผู้ปกครอง 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
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๔) ด าเนินการระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหา 

๕) ติดตาม/ดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครอง/ ให้ค าปรึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 

๖) กรณีเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงต้องให้ได้รับการคุ้มครอง/การสงเคราะห์ในเบื้องต้นโดยทันที 

๗) กรณีเด็กนักเรียนต้องได้รับการสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์ตามระเบียบ
กระทรวงว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กนักเรียน 

8) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๑.๒ การทะเลาะวิวาท 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งครูที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหยุดเหตุการณ์นั้น ๆ หากเกินก าลัง
ให้หาคนช่วยเหลือในการระงับเหตุแล้วแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ครูที่ปรึกษา/ครูผู้ประสบเหตุ พูดคุย ให้ก าลังใจ สร้างความไว้วางใจแก่เด็กนักเรียน รอจนเด็ก
นักเรียนผ่อนคลายลง ประสานเชิญผู้ปกครองมาพบเด็กนักเรียนที่สถานศึกษา เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงจากค า
บอกเล่าของเด็กนักเรียนด้วยตนเองแล้วร่วมกันแสวงหาแนวทางช่วยเหลือเด็กนักเรียนไม่ให้กลับไปกระท า
พฤติกรรมความรุนแรงขึ้นอีก 

๕) หากคู่กรณีอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน และเมื่อความขัดแย้งลดลงครู
ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดให้ทั้งสองฝ่ายได้พบ เพ่ือปรับความเข้าใจ และสร้างความรักความสามัคคีกัน 

๖) หากคู่กรณีเป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายบุคลากรที่เหมาะสม
เป็นผู้ด าเนินการในการแก้ไขปัญหา 

๗) จัดให้มีเด็กนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาส าหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ระหว่างปรับพฤติกรรม คอยช่วยเหลือ 
แนะน าและให้ค าปรึกษา 

๘) กรณีเหตุการณ์รุนแรง ให้รายงานข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานต้น
สังกัด ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

๙) เมื่อเด็กนักเรียนถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมตัว หรือมอบตัว ทางสถานศึกษาต้องออกหนังสือ
รับรองการเป็นเด็กนักเรียนให้ 
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๑๐) กรณีต้องการประกันตัวนักเรียนสามารถใช้ต าแหน่งหน้าที่ของข้าราชการในการประกันตัวได้ 

๑๑) จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานไปยัง หน่วยงานต้น
สังกัด และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๑.๓ การกลั่นแกล้งรังแก 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้ง สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นประเมินปัญหาสถานการณ์ คัดกรอง
ระดับความรุนแรงของการถูกกลั่นแกล้งรังแก 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายครูที่ปรึกษาหรือ ผู้เกี่ยวข้องให้ค าแนะน าปรึกษาในการ
แก้ปัญหา 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ติดตามดูแลการให้ความช่วยเหลือส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

๕) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างาน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๑.๔ การชุมนุมประท้วงและการจลาจล 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ เพ่ือระงับเหตุทั้ง
ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมแกปญหา โดยเน้นการไกลเกลี่ยประนีประนอมตาม
มาตรการจากเบาไปหาหนัก 

๕) ติดตาม/ดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครอง/ ให้ค าปรึกษาแก่เด็กนักเรียนโดยค านึงถึงความปลอดภัย 

6) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
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๑.๕ การก่อวินาศกรรม 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์เพ่ือระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานสถานีต ารวจในท้องที่ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาสนับสนุนข้อมูล และ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

๕) ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภัย 

๖) ประสานหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแลบรรเทาความ
เดือดร้อนของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 

๗) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามมาตรการจากเบาไปหา
หนัก 

๘) ติดตาม/ดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครอง/ ให้ค าปรึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 

๙) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๑.๖ การระเบิด 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์เพ่ือระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานสถานีต ารวจในท้องที่ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา สนับสนุนข้อมูล และ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

๕) ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 

๖) ประสานหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความ
เดือดร้อนของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 



10 
 

7) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามมาตรการจากเบาไปหา
หนัก 

8) ติดตาม/ดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครอง/ ให้ค าปรึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 

9) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๑.๗ สารเคมีและวัตถุอันตราย 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์เพ่ือระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานสถานีต ารวจในท้องที่ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาสนับสนุนข้อมูล และ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

๕) ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 

๖) ประสานหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความ
เดือดร้อนของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 

๗) ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามมาตรการจากเบาไปหา
หนัก 

๘) ติดตาม/ดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครอง/ ให้ค าปรึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 

๙) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๑.๘ การล่อลวง ลักพาตัว 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหา
สถานการณ์ 

๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการช่วยเหลือ และแจ้งผู้ปกครอง 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
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๔) ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนด้านร่างกาย จิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่เด็กนักเรียน 

๕) ติดตาม ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน/คุ้มครอง/ติดตาม โดยค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน 

๖) กรณีเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงต้อง ให้ได้รับการคุ้มครอง/การสงเคราะห์ในเบื้องต้นโดยทันที 

๗) กรณีเด็กนักเรียนต้องได้รับการสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์ตามระเบียบ
กระทรวงว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กนักเรียน 

๘) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

 

2. ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ 

๒.๑ ภัยธรรมชาติ 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์เพ่ือแจ้งสัญญาณ
เตือนภัย 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและประเมินสถานการณ์ 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการมีสว นร่วมเพ่ือร่วมแกปญ หา 

๕) อพยพเด็กนักเรียนเข้าสู่พ้ืนที่ปลอดภัย 

๖) คัดแยกปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

๗) ส่งต่อ ติดตาม ช่วยเหลือ เยียวยา รายกรณี 

๘) ส ารวจความเสียหาย 

๙) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
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๒.๒ ภัยจากอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ เพ่ือแจ้งสัญญาณ
เตือนภัย 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมแก้ปญหา 

๕) ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน/คุ้มครอง/ติดตาม 

๖) จัดท า จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้น
สังกัด และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๒.๓ ภัยจากยานพาหนะ 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 

ประเมินปัญหาสถานการณ์ 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจและแจ้ง
ผู้ปกครอง 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานงานติดตามอาการของเด็กนักเรียน และติดตาม เรื่องการประกันภัยแจ้งทะเบียนรถ 
ประเภทรถที่ประสบอุบัติเหตุ เพ่ือสถานพยาบาลจะได้ด าเนินการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยผู้ปกครองนักเรียนไม่ต้องส ารองจ่าย 

๕) แจ้งความลงบันทึกประจ าวันต่อเจ้าพนักงานไว้เป็นหลักฐาน ในการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

๖) กรณีท่ีเด็กนักเรียนท าประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ให้ด าเนินการเรียกค่าเสียหายและค่า
สินไหมทดแทน หากมีปัญหา ให้ติดต่อประสานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

๗) กรณีเด็กนักเรียนเสียชีวิตให้ติดต่อขอรับใบรับรองของการเสียชีวิตจากสถานพยาบาลในพ้ืนที่ 

๘) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
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๒.๔ ภัยจากการจัดกิจกรรม 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ เพ่ือระงับเหตุทั้ง
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา สนับสนุน
ข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

๕) ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ 

๖) ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

๗) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๒.๕ ภัยจากเครื่องมือ อุปกรณ์ 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์เพ่ือระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา สนับสนุน
ข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

๕) ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุ 

๖) ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

๗) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
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๓. ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 

๓.๑ การถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา สนับสนุนข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

๕) ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุ 

๖) ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

๗) จัดเก็บข้อมลู การด าเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

3.2 การคุกคามทางเพศ 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหา
สถานการณ์ 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งครูที่ปรึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการช่วยเหลือ และ
แจ้งผู้ปกครอง 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) บันทึกข้อมูลในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕) ติดตาม/ดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครอง/ ให้ค าปรึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 

๖) กรณีเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงต้อง ให้ได้รับการคุ้มครอง/การสงเคราะห์ในเบื้องต้นโดยทันที 

๗) กรณีเด็กนักเรียนต้องได้รับการสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์ตามระเบียบ
กระทรวงว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กนักเรียน 

๘) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
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๓.๓ การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

๕) ประสานความร่วมมือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหารายกรณี 

๖) ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

๗) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

 

๔. ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) 

๔.๑ ภาวะจิตเวช 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองเพ่ือน านักเรียนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา 

๕) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาเดือดร้อนของนักเรียน 

๖) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๔.๒ ติดเกม 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งผู้ปกครอง 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 
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๔) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา 

๕) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน 

๖) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๔.๓ ยาเสพติด 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นประเมินปัญหา
สถานการณ์ 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการช่วยเหลือและแจ้ง
ผู้ปกครอง 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ด าเนินการแก้ไขปัญหารายกรณี ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอมตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก และช่วยเหลือนักเรียนด้านร่างกาย จิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่เด็ก
นักเรียน 

๕) ติดตาม/ดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครอง/ ให้ค าปรึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 

๖) กรณีเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงต้อง ให้ได้รับการคุ้มครอง/การสงเคราะห์ในเบื้องต้นโดยทันที 

๗) กรณีเด็กนักเรียนต้องได้รับการสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์ตามระเบียบ
กระทรวงว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กนักเรียน 

๘) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษาสรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๔.๔ โรคระบาดในมนุษย์ 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์เพ่ือระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา 
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๕) ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยคัดกรองและแยก
ผู้เกิดโรคระบาดเพ่ือรักษา และกลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 

๖) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 

๗) ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

๘) จัดท า จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้น
สังกัด และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๔.๕ ภัยไซเบอร์ 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งผู้ปกครอง 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา 

๕) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน 

๖) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๔.๖ ติดการพนัน 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งผู้ปกครอง 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา 

๕) แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน 

๖) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
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๔.๗ มลภาวะเป็นพิษ 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์เพ่ือแจ้งเตือน
นักเรียน 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา 

๕) ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยคัดกรองและแยก
ผู้เกิดโรคระบาดเพ่ือรักษา และกลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 

๖) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาเดือดร้อนของนักเรียนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 

๗) ติดตาม/ดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครอง/ ให้ค าปรึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย 

๘) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๔.๘ โรคระบาดในสัตว์ 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์เพ่ือแจ้งเตือน
นักเรียน 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. ๑๖๖๙ 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา 

๕) ตรวจสอบจ านวนนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยคัดกรองและแยก
ผู้เกิดโรคระบาดเพ่ือรักษา และกลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 

๖) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 

๗) ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
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8) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 

๔.๙ ภาวะทุพโภชนาการ 

๑) สถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ 

๒) รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

๓) แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center 

๔) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา 

๕) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย 

๖) ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

๗) จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้องทราบตามกรณี 
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บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ จึงมีความส าคัญจ าเป็นในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย ตลอดจนการลดระดับความรุนแรงของ
ภัยที่จะเกิดขึ้น ระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย มีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ เพ่ือระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือ
แก้ไขปัญหา 

๒. รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
๓. ติดตามสถานการณ์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือ

แก้ไขปัญหา 
๔. กรณีเกิดเหตุร้ายแรง ลงพ้ืนที่และตรวจสอบข้อเท็จจริง 
๕. คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ และเยียวยา 
๖. ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษา 
๗. สรุป รายงานผล 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานด าเนินงานตามนโยบายโดยประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และด าเนินงานด้านความปลอดภัย ลดระดับความรุนแรงของ
ภัยที่จะเกิดขึ้น ระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย มีบทบาท
หน้าที่ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์เพ่ือระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือ
แก้ไขปัญหา 

๒. รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และรายงานในระบบ MOE Safety Center 
๓. ติดตามสถานการณ์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือ

แก้ไขปัญหา 
๔. ลงพื้นที่และตรวจสอบข้อเท็จจริง 
๕. คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ และเยียวยา 
๖. ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษา 
๗. สรุป รายงานผล 
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สถานศึกษา 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่เผชิญเหตุความปลอดภัย จึงมีความส าคัญในการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย ตลอดจนการลดระดับความรุนแรงของภัยที่จะเกิดโดยตรงขึ้น ระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย 
หรือแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

๑. เมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยหรือรับแจ้งเหตุ จากระบบ MOE Safety Center สามารถแจ้งเหตุ
ได้ ๔ ช่องทาง Application MOE Safety Center , www.MOESafetyCenter.com , 
LINE@MOESafetyCenter , หรือที่ call center ๐-๒๑๒๖-๖๕๖๕ 

๒. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ เพ่ือระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือ
แก้ไขปัญหา 

๓. รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และรายงานในระบบ MOE Safety Center 
๔. ระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันแก้ไข

ปัญหา 
๕. คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือแก้ไข และเยียวยา 
๖. ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษา 
๗. สรุป รายงานผล 
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เอกสารอ้างอิง 

คู่มือการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ฉบับพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๓) 

คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานใน
สถานศึกษา 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ส านักงาน
เลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว 

คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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คณะผู้จัดท า 

1. นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
2. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
3. นางภนิดา  สังสีแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. นางธารารัตน์  ทองดีเวียง  นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวอรุณี  จิตสม  นักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. นางสาวอริตา  อยู่สาโก  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 


