














ที่ ชื่อโรงเรียน ผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ ว่าทีร่.อ.ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์ 092 - 1914818
2 แคมป์สนวิทยาคม นายไกรโรจน์  สิงห์สถิต 082 - 2280869
3 โคกปรงวิทยาคม นายณัฐกานต์ เพชรนิล 081 - 6933284
4 ชนแดนวิทยาคม นางรัชดา  ผูกพยนต์ 081- 7072788
5 ซับบอนวิทยาคม นายอฎิชาฎ  พงษ์ภู่ 096 - 6625364
6 ซับสมบูรณ์วิทยาคม นางสาววิภาพร  ซาทอง 093 - 2310608
7 ดงขุยวิทยาคม นายธนัญชัย  พรหมภักดี 084 - 6212757
8 ต้ิววิทยาคม นางพรธิตา  ฤทธิร์อด 092 - 1831999
9 ท่าด้วงพิทยาคม นายวิชา  อยู่เพชร 082 - 7690972
10 นาเฉลียงพิทยาคม นางสุพิชญา  เหล็กแดง 083 - 1622922
11 นาสนุ่นวิทยาคม นางนวลฉวี อินยันญะ 087 - 0657466
12 น้้าร้อนวิทยาคม นายคณนันท์  พฤทธสาโรจน์ 095 - 6355632
13 น้้าหนาววิทยาคม นายประพันธ์ ทองสงค์ 098 - 2486550
14 นิยมศิลป์อนุสรณ์ นายเริงฤทธิ ์ แก้วยศ 098 - 7484959
15 เนินพิทยาคม นายพงษ์ศักด์ิ  กางถิ่น 081 - 5323932
16 บึงสามพันวิทยาคม นายมานะ  มะสิน 082 - 8785123
17 ผาแดงวิทยาคม นายรัชชาพงษ์  อยู่สุข 061 - 6295500
18 ผาเมืองวิทยาคม นางน้้าผ้ึง  จันเจริญ 095 - 6414382
19 พัชรพิทยาคม นางสาวณฐมน คุณเทีย่ง 089 - 4969409
20 พุขามครุฑมณีอุทิศ นายวัฒนศิลป์  สิงห์เครือ 089 - 6424098
21 เพชรบูรณ์วิทยา นายสิทธิโชค ทองโคตร 063 - 8485921
22 เพชรพิทยาคม นายวิเศษ  ปิน่พิทักษ์ 081 - 9730852
23 เพชรละครวิทยา นายสุวรรณชัย  พรหมศร 088 - 2824496
24 เมืองกลางวิทยาคม นายรัชชาพงษ์  อยู่สุข 061 - 6295500
25 เมืองราดวิทยาคม นางล้าดวน  นักดนตรี 086 - 9380361
26 เมืองศรีเทพ นายกิติศักด์ิ เพิม่พูลพานิช 085 - 7281483
27 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ นายสายันต์  คงสุข 087 - 2063205
28 วังโป่งพิทยาคม นางอรทัย อินการทุม 095 - 6386515
116 วังโป่งศึกษา นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว 087 - 9492065
30 วังพิกุลพิทยาคม นายค้าภาสน์  บุญเติม 087 - 8434808
31 วังใหญ่วิทยาคม นายมนูญ สิงห์ค้า 081 - 3556881
32 วิทยานุกูลนารี นายศุภโชค  เข่งแก้ว 089 - 8392206
33 ศรีจันทร์วิทยาคมฯ นางอารีวรรณ  ขุนภักดี 064 - 2356197
34 ศรีเทพประชาสรรค์ นายฐิติพงษ์  ตรีศร 081 - 0331261
35 ศรีมงคลวิทยาคม นายค้าสิงห์ ภูเยี่ยมจิต 087 - 2113922
36 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นายวัชรินทร์  ดีดาร์ 081 - 8864228

คณะกรรมการศูนยค์วามปลอดภัย และเจ้าหน้าทีดู่แลระบบ MOE Safety Center
ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และ ระดับสถานศึกษาในสังกัด



37 หนองไผ่ นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง 086 - 7620079
38 หล่มเก่าพิทยาคม นางบุศราภรณ์  ค้าแก้ว 088 - 2824497
39 หล่มสักวิทยาคม นายพีระวัตร  จันทกูล 099 - 2453363



 
 
 

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

--------------------- 
   เพื่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์เป็นไปด้วย               
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยใน    
การเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อา ศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๓๙  แห่ งพระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกาญจนาภิเษก    
วิทยาลัย เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๑๓   มกราคม ๒๕๖๖  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย เพชรบูรณ์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา (จ านวนตามความเหมาะสม) 
      ๑.๑ นายจงรัก  เกตแค  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
      ๑.๒ นางชูจิตร    ภาคกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๑.๓ นายอมร    อ่อนสี  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๑.๔ นายวิโรจน์    เข็มเหล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
        ๑.๕ นางชัชวาล    มงคลวัจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   ๑.๖ นายภัทรดร   พุทธนุรัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑.๗ นายธนัญชัย    พลฉวี  ผู้อ านวยการสาธารณสุขหล่มสัก 
   ๑.๘ นางสุริยาภรณ์    ทรงสิทธิเดช  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
   ๑.๙ นางสาวจิราพร  เทืองน้อย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๑.๑๐ นายไพฑูรย์    เนตรอิ่ม  ผู้แทนผู้ปกครอง 
   ๑.๑๑ นายเอกพล   เทียมสัมฤทธิ์ ผู้แทนศิษย์เก่า 
   ๑.๑๒ พระครูสุพัชราภรณ์     ผู้แทนองค์การศาสนา 
   ๑.๑๓ พระครูบวรพัชรโสภิต  ผู้แทนองค์การศาสนา 
   ๑.๑๔ นางชุลีพร   หม่องอิน  ผู้แทนครู 

   มีหน้าท่ี  ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
 
  ๒. คณะกรรมการอ านวยการ  
       ๒.๑  ว่าท่ีร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์  ประธานกรรมการ 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์    
       ๒.๒  นายอักษร ดีไสว                รองประธานกรรมการ 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์    
        ๒.๓.  นางรัตมณี แสงสีดา    กรรมการ 
                               ครู ค.ศ. ๓  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 



      ๒.๔ นางนาทกัญญา นงภา    กรรมการและเลขานุการ   
                                ครู ค.ศ.๓    ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี SC Operator โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
เพชรบูรณ์ 
           ๒.๕.  นางสาวรติพร  สีสายค า     กรรมการและเลขานุการ   
                                ครู ค.ศ. ๓ ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี SC Action โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
เพชรบูรณ์ 
 
    มีหน้าท่ี เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ จัดให้
มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ส่ัง ณ วันท่ี   ๑๓   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 

      ว่าท่ีร้อยเอก 
                   (ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ท่ี   ๐๒๔ / ๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
--------------------- 

   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อา ศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๓๙  แห่ งพระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จึงแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE 
Safety Center ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 

 ๑. เจ้าหน้าท่ี Super SC Operator 
       ๑.๑  ว่าท่ีร้อยเอกยุทธศาสตร์   ถนัดพงษ์    หัวหน้า 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
          ๑.๒ นางรุ่งนภา ขวัญพรม            เจ้าหน้าท่ี 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
        ๑.๓ นายอักษร ดีไสว             เจ้าหน้าท่ี 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
      ๑.๔ นางรัตมณี แสงสีดา             เจ้าหน้าท่ี 
             ครู ค.ศ.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานกิจการนักเรียน     
   มีหน้าท่ี  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากท่ี SC Operator ได้ท าการ 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ี SC Action ด าเนินการแกไ้ขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงาน
ผลการด าเนินการ จนถึงการอนุมั ติปิด Case หรือการอนุมั ติ ส่ง ต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ท่ีอยู่ 
ในอ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีอยู่ 
ในอ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. เจ้าหน้าท่ี SC Operator  
       ๒.๑ นางนาทกัญญา นงภา      หัวหน้า 
                              ครู  ค.ศ.๓   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
       ๒.๒ นายกศิชา สะดา             เจ้าหน้าท่ี 
            ครูผู้สอน  ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีงานปกครอง 
   มีหน้าท่ี Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ท่ีแจ้งเข้ามายังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าท่ี 
SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๓. เจ้าหน้าท่ี SC Action 
    ๓.๑ นางนาทกัญญา นงภา    หัวหน้างาน 
                                    ครู ค.ศ.๓     ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   



 
        ๓.๒ นายประชุม  เหล่าแช่ม    เจ้าหน้าท่ี 

      ครู ค.ศ. ๓  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าระดับช้ัน ม.๑    
๓.๓ นางสาวพจนารถ แก้วยศ       เจ้าหน้าท่ี 
      ครู ค.ศ.๒   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ประสานงานระดับช้ัน ม.๑   
๓.๔  นางสาวรติพร สีสายค า     เจ้าหน้าท่ี 
     ครู ค.ศ.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าระดับช้ัน ม.๒    
๓.๕  นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญประเสริฐ    เจ้าหน้าที 
     ครู ค.ศ. ๓ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ประสานงานระดับช้ัน ม.๒  
๓.๖  นางวันเพ็ญ  จุดาศรี     เจ้าหน้าท่ี  

      ครู  ค.ศ. ๓ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าระดับช้ัน ม. ๓  
๓.๗  นางนาร ี  ผิวจันทร์    เจ้าหน้าท่ี 
     ครู ค.ศ. ๓  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ประสานงานระดับช้ัน ม.๓  
๓.๘  นางสาวสุดสงวน แสงก้อน    เจ้าหน้าท่ี 
     ครู ค.ศ. ๓ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าระดับช้ัน ม. ๔  
๓.๙  นางสาวนิตยา น้อยนันท์    เจ้าหน้าท่ี 
     ครู ค.ศ. ๓ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ประสานงานระดับช้ัน ม.๔  
๓.๑๐ นายประยุกต ์ จิระเดชประไพ    เจ้าหน้าท่ี 
     ครู ค.ศ. ๓ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าระดับช้ัน ม. ๕   
๓.๑๑ นางพูลวดี  ภาพสิงห์    เจ้าหน้าท่ี 
     ครู ค.ศ. ๒ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ประสานงานระดับช้ัน ม.๕  
๓.๑๒  นายรณชัย ปราชม     เจ้าหน้าท่ี  
     ครู ค.ศ. ๓ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ประสานงานระดับช้ัน ม.๖  

    
มีหน้าท่ี  รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย    

หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินการ 
 ๔. เจ้าหน้าท่ี Admin  

       ๔.๑ ว่าท่ีร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์    หัวหน้า 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
       ๔.๒  นางรัตมณี  แสงสีดา            เจ้าหน้าท่ี 
             ครู ค.ศ.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานกิจการนักเรียน 

    ๔.๓  นางนาทกัญญา  นงภา            เจ้าหน้าท่ี 
             ครู ค.ศ.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

มีหน้าท่ี   รับผิดชอบในการเพิ่ มหน่วยงานสถานศึกษาในสังกั ด การเชิญสมาชิกเข้ า สู่หน่วยงาน  
และการก าหนดบทบาทหน้าท่ีภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก  
และบทบาทหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
 



 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        ส่ัง ณ วันท่ี   ๑๓  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 
      ว่าท่ีร้อยเอก 
                       (ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 

เขียนท่ี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

วันท่ี  ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ 
 

ข้าพเจ้า ว่าท่ีร้อยเอกยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
รหัส ๑๐๖๗๓๘๐๕๙๕   จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายงานในหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ตาม
ค าส่ังส านักงาน   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ลงวันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๖ รายช่ือ ดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operater 
๑.๑ ว่าท่ีร้อยเอกยุทธศาสตร์   ถนัดพงษ์   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย    
       เพชรบูรณ์  E-mail: yoottasast@gmail.com 
 Tel: ๐๘๓-๔๘๘๘๔๒๗ 

      ๑.๒ นางรัตมณี แสงสีดา   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
       E-mail: ratsangseeda@gmail.com 

   Tel: ๐๘๖-๔๐๙๙๙๔๕ 

มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากท่ี Sc Operator ได้ท าการรับเรื่อง และ
อนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ี SC Action ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการ
ด าเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี 
ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 ๒. เจ้าหน้าท่ี SC Operator 

๒.๑ นางนาทกัญญา นงภา    ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                
      E-mail: krunatgunya.ss@gmail.com 

         Tel: ๐๘๑-๘๔๖๕๘๐๘ 
   ๒.๒ นายกศิชา สะดา      ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ี SC Operator 
               E-mail : kasicha@kanchanapisek.ac.th 
                Tel : ๐๖๒-๖๕๙๙๖๔๗ 
 

มีหน้าท่ี Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ท่ีแจ้งเข้ามายังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าท่ี SC Action 
หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

mailto:yoottasast@gmail.com


 
๓. เจ้าหน้าท่ี SC Action 

    ๓.๑ นางนาทกัญญา นงภา    ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                
      E-mail: krunatgunya.ss@gmail.com 

       Tel: ๐๘๑-๘๔๖๕๘๐๘ 
      ๓.๒ นายประชุม เหล่าแช่ม     เจ้าหน้าท่ี 

      E-mail: prachum@kanchanapisek.ac.th 
       Tel: ๐๘๙-๘๕๖๕๙๔๒  
   ๓.๓ นางสาวพจนารถ แก้วยศ        เจ้าหน้าท่ี 
      E-mail: photjanart@kanchanapisek.ac.th 

       Tel: 0๘๙-๗๐๘๒๗๖๕   
    ๓.๔  นางสาวรติพร สีสายค า      เจ้าหน้าท่ี 
      E-mail: ratiporn@kanchanapisek.ac.th 

       Tel: ๐๘๖-๒๐๒๙๔๖๗  
    ๓.๕  นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญประเสริฐ     เจ้าหน้าที 
      E-mail: ratchadapon@kanchanapisek.ac.th 

       Tel: ๐๘๔-๖๑๙๕๖๖๕  
    ๓.๖  นางวันเพ็ญ จุดาศรี      เจ้าหน้าท่ี  
      E-mail: wanpen@kanchanapisek.ac.th 

       Tel: ๐๘๑-๕๓๓๓๘๐๙ 
    ๓.๗  นางนารี  ผิวจันทร์     เจ้าหน้าท่ี 
      E-mail: naree@kanchanapisek.ac.th 

       Tel: ๐๖๓-๓๙๕๙๖๐๘ 
    ๓.๘  นางสาวสุดสงวน แสงก้อน     เจ้าหน้าท่ี 
      E-mail: sudsanguan@kanchanapisek.ac.th 

       Tel: ๐๘๔-๙๘๙๘๐๑๓ 
    ๓.๙  นางสาวนิตยา น้อยนันท์     เจ้าหน้าท่ี 
      E-mail: nittaya_n@kanchanapisek.ac.th 
       Tel: ๐๘๙-๙๕๗๑๘๑๘ 

    ๓.๑๐ นายประยุกต์ จิระเดชประไพ     เจ้าหน้าท่ี 
      E-mail: prayuk@kanchanapisek.ac.th 

       Tel: ๐๘๐-๕๐๘๑๖๖๒ 
    ๓.๑๑ นางพูลวดี ภาพสิงห ์     เจ้าหน้าท่ี 
      E-mail: poonwadee@kanchanapisek.ac.th 

       Tel: ๐๙๕-๖๓๔๗๘๖๖  
    ๓.๑๒  นายรณชัย ปราชม      เจ้าหน้าท่ี  
      E-mail: ronnachai@kanchanapisek.ac.th 

       Tel: ๐๘๖-๔๐๘๔๓๒๐ 

mailto:nittaya_n@kanchanapisek.ac.th


  
 มีหน้าท่ี  รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หาข้อสรุป

การแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินการ 
 
         ๔. เจ้าหน้าท่ี Admin 

   ๔.๑ นางนาทกัญญา นงภา    ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                
      E-mail: krunatgunya.ss@gmail.com 

 Tel: ๐๘๑-๘๔๖๕๘๐๘ 
๔.๒ นางรัตมณี แสงสีดา   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
       E-mail: ratsangseeda@gmail.com 

 Tel: ๐๘๖-๔๐๙๙๙๔๕ 
มีหน้าท่ี   รับผิดชอบในการเพิ่ มหน่วยงานสถานศึกษาในสังกั ด การเชิญสมาชิกเข้ า สู่หน่วยงาน  

และการก าหนดบทบาทหน้าท่ีภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
 
        โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลางของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ดังนี้ 
            E-mail: moesc๑๐๖๗๓๘๐5๙๕@gmail.com 
    

 
 
      ว่าท่ีร้อยเอก 
                      (ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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คำสั่งโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
ที ่ 28 / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
  ----------------------------------- 
   เพ่ือให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
แคมป์สนวิทยาคม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑ นายมงคล อุทัยอ่วม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.2 นายบรรณกร เสือสิงห์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า 
     1.3 ร.ต.ต. ถิรธนา ศรีมังกร  เจ้าหน้าทีต่ำรวจประจำโรงเรียน 
     1.4 นางสาวชฎาพร สมรูป  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 
  มีหน้าที่  ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 
  ๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑ นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต   ประธานกรรมการ 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
       ๒.๒ นางสาวรุ่งนภา กองน้อย                     รองประธานกรรมการ 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
       ๒.๓ นางสาวรจนา จงธรรม์    กรรมการ 
             ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
        ๒.๔ นางสุมาลี อ่อนตา    กรรมการ 
             ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
๒.5 นายสายัณห ์ อ่อนตา    กรรมการ 

   ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

2.6 นางพัชรี  อ่อนตา    กรรมการ 
   ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 



     2.7 นางสาวอริศรา จรากร    กรรมการ 
   ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
     2.8 นายสมหมาย อินทะโชติ   กรรมการ 
   ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
   ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานปกครอง 

2.9 นางชลิดา กรชนกธนรงค ์   กรรมการ 
ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานอนามัย 

2.10 นายก้องเกียรติ คำมา   กรรมการ 
 ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานความปลอดภัยและจราจร 
2.11 นางสาวนฤมล เมืองภา    กรรมการ 
 ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานแนะแนว 
2.12 นางสาวพิกุล ชูรัตน์    กรรมการ 
 ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.13 นางพชรมน ทักคุ้ม    กรรมการ 
 ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 ปฏิบัติหน้าที่  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.14 นายกฤษดา รางวันนา   กรรมการ 
 ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 ปฏิบัติหน้าทีเ่จ้าหน้าที่ SC Action โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
2.15 นายชัยวัฒน์ หนูด้วง    กรรมการและเลขานกุาร 
 ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Operator โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

    มีหน้าที่ เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                       สั่ง  ณ  วันที่ 25 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
                                                                        
                 
                                                                    (นายไกรโรจน์  สิงห์สถิต) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
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คำสั่งโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
ที ่ 29 / ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
-------------------------------------- 

   เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  ประกอบด้วย 
    ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
       ๑.๑ นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต    หัวหน้า 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
       ๑.๒ นางสาวรุ่งนภา กองน้อย               เจ้าหน้าที ่
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

    1.3 นางสาวรจนา จงธรรม์              เจ้าหน้าที ่
             ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
   ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
      1.4 นางสาวพิกุล ชูรัตน์     เจ้าหน้าที ่
   ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มีหน้าที่  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากท่ี SC Operator ได้ทำ 
การรับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไข
ปัญหา รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น 
Case ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator  
    2.1 นายชัยวัฒน์ หนูด้วง              หัวหน้า 

             ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
    2.2 นายกฤษดา รางวันนา            เจ้าหน้าที ่

             ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

2.3 นายยศชนินทร์ คุม้ทรง     เจ้าหน้าที ่
 ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
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    มีหน้าที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไป
ยังเจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 
 
   ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 

 3.๑ นางสาวรจนา จงธรรม์              หัวหน้า 
             ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
   ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
      3.2 นางสาวพิกุล ชูรัตน์     เจ้าหน้าที ่
   ครูโรงเรียนแคมปส์นวิทยาคม 
   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.3 นางพชรมน  ทักคุ้ม     เจ้าหน้าที ่
   ครูโรงเรียนแคมปส์นวิทยาคม 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  
3.4 นายกฤษดา  รางวันนา            เจ้าหน้าที ่

             ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

มีหน้าที่  รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 

 
๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
     4.1 นายชัยวัฒน์ หนูด้วง     หัวหน้า 
           ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
     4.2 นายกฤษดา รางวันนา            เจ้าหน้าที ่

             ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

4.3 นายยศชนินทร์ คุ้มทรง     เจ้าหน้าที ่
 ครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

 มีหน้าที่  รับผิดชอบในการเพิ่มหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา 
สมาชิกและบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
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  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 
   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                       สั่ง  ณ  วันที่ 25 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
                                                                    (นายไกรโรจน์  สิงห์สถิต) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

 
 เขียนที ่ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
  วันที่ 25 มกราคม 2566 
  ข้าพเจ้า นายไกรโรจน์  สิงห์สถิต     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม              รหัส
หน่วยงาน / สถานศึกษา 1067380619     จังหวัด เพชรบูรณ์  ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE 
Safety Center ตามคำสั่งโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  ลงวันที่ 25 มกราคม 2566  รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
      ๑.๑ นายไกรโรจน์   สิงหส์ถิต ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
           E-mail : krairotesing@gmail.com 
            Tel : 065-5070937 

   ๑.๒ นางสาวรุ่งนภา กองน้อย    ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
           E-mail : rungnapakongnoi5661@gmail.com 
           Tel : 099-4195661 

1.3 นางสาวรจนา จงธรรม์     ตำแหน่งครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
            E-mail : rodjana261981@gmail.com 

     Tel : 093-2795648 
  1.4 นางสาวพิกุล ชูรัตน์     ตำแหน่งครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
                  E-mail : Pikul_physics@hotmail.com 
                 Tel : 087-4203090 

มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากท่ี SC Operator ได้ทำ 
การรับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator 
      ๒.๑ นายชัยวัฒน์     หนูดว้ง ตำแหน่งครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
           E-mail : Krudan555@gmail.com 
           Tel : 081-9507290 
     ๒.๒ นายกฤษดา  รางวันนา ตำแหน่งครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
           E-mail : golfrecon2015@gmail.com 
           Tel : 096-1052879 
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 2.3 นายยศชนินทร์    คุ้มทรง ตำแหน่งครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
           E-mail : chewitteepannam@gmail.com 
           Tel : 084-1695000 
  มีหน้าที ่Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุป
เหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC Action หรือ
สถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
     ๓.๑ นางสาวรจนา จงธรรม์     ตำแหน่งครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

                E-mail : rodjana261981@gmail.com 
         Tel : 093-2795648 

              ๓.๒ นางสาวพิกุล ชูรัตน์     ตำแหน่งครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
                     E-mail : Pikul_physics@hotmail.com 
                    Tel : 087-4203090 
     3.3 นางพชรมน ทักคุ้ม     ตำแหน่งครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
           E-mail : patcharamon211@gmail.com 
                    Tel : 093-1398447 
        3.4 นายกฤษดา  รางวันนา ตำแหน่งครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
              E-mail : golfrecon2015@gmail.com 
              Tel : 096-1052879 
 

๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
          4.๑ นายชัยวัฒน์     หนูด้วง ตำแหน่งครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
                E-mail : Krudan555@gmail.com 
                Tel : 081-9507290 
          4.๒ นายกฤษดา  รางวันนา ตำแหน่งครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
                E-mail : golfrecon2015@gmail.com 
                Tel : 096-1052879 
      4.3 นายยศชนินทร์    คุม้ทรง ตำแหน่งครโูรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
                E-mail : chewitteepannam@gmail.com 
                Tel : 084-1695000 
 มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการเพิ่มหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิกและ
บทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 
 

mailto:chewitteepannam@gmail.com
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 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email สว่นกลางของ 
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  ดังนี้ 
            E-mail campsonschool2559@gmail.com 
 
    
                                                             ลงชื่อ 
               (นายไกรโรจน์  สิงห์สถิต) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

mailto:campsonschool2559@gmail.com


 
ประกาศโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

………………………… 

เพื่อใหการบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม เปนไปดวยความเรียบร อย 

มีประสิทธิภาพในการใหบริการและการแกไขปญหา บรรลุวัตถุประสงคตามโยบายความปลอดภัยในการ 

เสริมสรางความปลอดภัยใหแกนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

อาศั ยอํ าน าจตามความ ในมาตรา  ๓๙ แห  งพระราชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริ ห าร ราช ก าร 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ในคราวประชุมครั้ง ๑ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนโคกปรง

วิทยาคม จึงแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประกอบดวย 

๑.ที่ปรึกษา 

   ๑.๑ นายภุชชงค  วัชรขจร   

          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 
     1.๒ นายไพฑูรย   กวยทองเปลว 
          ผูแทนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 
    ๑.๓ นางอมรกาญจน   แจมสวาง 
          ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําแหนงโคกปรง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ 
    ๑.๔ ร.ต.ท.รวิภาส  มากขุมแสง 
                   ผูแทนสถานีตํารวจภูธรวิเชียรบุร ี

มีหนาที ่ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

๒.คณะกรรมการ 

   ๒.๑  นายณัฐกานต    เพชรนิล    ประธานกรรมการ 

          รองผูอํานวยการโรงเรียน (รก.) 

   ๒.๒ นายทีปกร อางบุญตา   รองประธานกรรมการ 

 ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

 ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

   ๒.๓ นายไพฑูรย กวยทองเปลว   กรรมการ 

 ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

 ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ     

   ๒.๔ นายธานินทร บุญกอน    กรรมการ 

 ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

 ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 



    ๒.๕ นายศุภกร สังวังเลาว   กรรมการ 

 ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

 ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารทั่วไป 

   ๒.๖ นายอธิวัฒน แสงก่ํา    กรรมการ 

 ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

 ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานกิจการนักเรียน 

   ๒.๗ นางสาวสุพรรษา อนเวียง    กรรมการ 

ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

 ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ 

   ๒.๘ นายพัฒนากร ศรีพรม    กรรมการและเลขานุการ 

ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ SC Operator โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

   ๒.๙ นางสาวเจตปรียา  บุญเสริม   กรรมการและเลขานุการ 

ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ SC Action โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

มหีนาที ่เสริมสรางความปลอดภัย จัดใหมีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลชวยเหลือ 

นักเรียน ใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุขและไดรับการปกปอง คุมครองความปลอดภัยทั้งดาน 

รางกาย และจิตใจ จัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางทักษะใหนักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย 

อันตรายตางๆทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

    สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

       

            (นายณัฐกานต   เพชรนิล) 

                 รองผูอํานวยการโรงเรียน  รักษาการในตําแหนง 

 ผูอํานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม   

 

 

 

 



 
คําสั่งโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

………………………………………………………. 

เพื่อใหการบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม เปนไป 

ด วยความเรียบร อย มีประสิทธิภาพในการให บริการ และการแก  ไขป ญหาด านความปลอดภัย 

  อาศั ยอํ าน าจตามความ ในมาตรา  ๓๙ แห  งพระราชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริ ห าร ราช ก าร 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม จึงแตงตั้งเจาหนาที่ดูแลระบบ MOE Safety 

Center ของโรงเรียนโคกปรงวิยาคม ประกอบดวย 

๑.เจาหนาที่ Super SC Operator 

 ๑.๑ นายณัฐกานต เพชรนิล   หัวหนา 

       ผูอํานวยการโรงเรียน (รก.) 

 ๑.๒ นายทีปกร  อางบุญตา  เจาหนาที ่

       ครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม    

 ๑.๓ นายอธิวัฒน  แสงก่ํา   เจาหนาที ่

       ครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  

       ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานกิจการนักเรียน 

 ๑.๔ นายศุภกร  สังวังเลาว  เจาหนาที ่

       ครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

                 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

มีหนาที่ รับผิดชอบในการแกไขปญหา เปนผู ดําเนินงานตอหลังจากที่ SC Operator ไดทําการ 

รับเรื่อง และอนุมัติสงตอใหเจาหนาที่ SC Action ดําเนินการแกไขปญหา วิเคราะห หาขอสรุปการแกไขปญหา 

รายงานผลการดําเนินการ จนถึงการอนุมัติปด Case หรือการอนุมัติสงตอไปยังสถานศึกษาหากเปน Case ที ่

อยูในอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติสงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 

อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒.เจาหนาที่ SC Operator 

 ๒.๑ นายอธิวัฒน  แสงก่ํา   หัวหนา 

       ครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  

       ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานกิจการนักเรียน 

 ๒.๒ นายพัฒนากร ศรีพรม   เจาหนาที ่

       ครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

       ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ 



มีหนาที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจงเขามายังสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา สรุปเหตุการณ เลือกปญหาความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง ประสานสงตอ  ขอมูลไป

ยังเจาหนาที ่SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวของ 

 ๓.เจาหนาที่ SC Action 

 ๓.๑ นายศุภกร  สังวังเลาว  หัวหนา 

       ครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

                 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 ๓.๒ นางสาวเจตปรียา บุญเสริม  เจาหนาที ่

       ครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

       ผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ 

มีหนาที่ รับผิดชอบในการดําเนินการแกไขปญหา ประสานงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก 

ทุกฝาย หาขอสรุปการแกไขปญหา รายงานผลการดําเนินการ 

 ๔.เจาหนาที่ Admin 

  ๔.๑ นางสาวสุพรรษา อนเวียง   หัวหนา 

        ครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

๔.๒ นายอธิวัฒน  แสงก่ํา   เจาหนาที ่

       ครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  

       ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานกิจการนักเรียน 

มีหนาที่ รับผิดชอบในการเพิ่มหนวยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเขาสูหนวยงาน 

และการกําหนดบทบาทหนาที่ภายในหนวยงาน รวมถึงการปรับปรุง แกไข และลบ หนวยงานสถานศึกษา 

สมาชิกและบทบาทหนาที่ภายในหนวยงาน 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตย โปรงใส มีความเปนธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

 

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

    สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

       

            (นายณัฐกานต   เพชรนิล) 

                 รองผูอํานวยการโรงเรียน  รักษาการในตําแหนง 

 ผูอํานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม   



เพื่อใหการบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และสถานศึกษาในสังกัดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาดําเนินการจัดทําขอมูล 

จําเปนของเจาหนาที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ดังนี้ 

แบบมอบหมายงานเจาหนาที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 

โรงเรียน โคกปรงวิทยาคม 

เขียนที ่โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

๓๑๕ หมู ๙ ตําบลโคกปรง 

อําเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ ๖๗๑๓๐ 

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

ขาพเจา นายณัฐกานต  เพชรนิล ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม รหัสหนวยงาน/สถานศึกษา ๑๐๖๗๓๘๐๖๐๓ จังหวัดเพชรบูรณ ได

มอบหมายใหเจาหนาที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ตามคําสั่งโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม เรื่อง แตงตั้ง

เจาหนาที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายชื่อ ดังนี ้

๑.เจาหนาที่ Super SC Operator 

 ๑.๑ นายณัฐกานต เพชรนิล  ตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน (รก.) 

      E - mail : ntp@kpwt.ac.th 

      Tel. : ๐๘ ๑๖๙๓ ๓๒๘๔ 

 ๑.๒ นายทีปกร  อางบุญตา ตําแหนงครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

      E - mail : Teepakon1314@kpwt.ac.th 

      Tel. : ๐๖ ๑๒๔๕ ๑๔๖๓    

 ๑.๓ นายอธิวัฒน  แสงก่ํา  ตําแหนงครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  

       E - mail : atiwat@kpwt.ac.th 

       Tel. : ๐๙ ๕๒๙๑ ๖๘๙๑  

           ๑.๔ นายศุภกร  สังวังเลาว   ตําแหนงครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

       E - mail : supakorn@kpwt.ac.th  

       Tel. : ๐๙ ๒๙๔๖ ๑๔๘๔  

มีหนาที่ รับผิดชอบในการแกไขปญหา เปนผู ดําเนินงานตอหลังจากที่ SC Operator ไดทําการ 

รับเรื่อง และอนุมัติสงตอใหเจาหนาที่ SC Action ดําเนินการแกไขปญหา วิเคราะห หาขอสรุปการแกไขปญหา 

รายงานผลการดําเนินการ จนถึงการอนุมัติปด Case หรือการอนุมัติสงตอไปยังสถานศึกษาหากเปน Case ที ่

อยูในอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติสงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 

อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒.เจาหนาที่ SC Operator 

 ๒.๑ นายอธิวัฒน  แสงก่ํา  ตําแหนงครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  



       E - mail : atiwat@kpwt.ac.th 

                 Tel. : ๐๙ ๕๒๙๑ ๖๘๙๑  

๒.๒ นายพัฒนากร ศรีพรม  ตําแหนงครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม                            

       E - mail : patsribt@kpwt.ac.th 

       Tel. : ๐๘ ๙๖๔๓ ๓๑๘๓  

มีหนาที ่Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจงเขามายังสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา สรุปเหตุการณ เลือกปญหาความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง ประสานสงตอ  ขอมูลไป

ยังเจาหนาที ่SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวของ 

๓.เจาหนาที่ SC Action 

 ๓.๑ นายศุภกร  สังวังเลาว ตําแหนงครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

       E - mail : supakorn@kpwt.ac.th 

                 Tel. : ๐๙ ๒๙๔๖ ๑๔๘๔ 

 ๓.๒ นางสาวเจตปรียา บุญเสริม ตําแหนงครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

       E - mail : indoy@kpwt.ac.th 

       Tel. : ๐๙ ๖๖๖๓ ๔๐๙๕ 

มีหนาที ่รับผิดชอบในการดําเนินการแกไขปญหา ประสานงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก 

ทุกฝาย หาขอสรุปการแกไขปญหา รายงานผลการดําเนินการ 

 ๔.เจาหนาที่ Admin 

  ๔.๑ นางสาวสุพรรษา อนเวียง  ตําแหนงครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 

       E - mail : supansa23@kpwt.ac.th 

       Tel. : ๐๘ ๒๑๖๕ ๙๘๓๙ 

๔.๒ นายอธิวัฒน  แสงก่ํา  ตําแหนงครู โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  

       E - mail : atiwat@kpwt.ac.th 

                 Tel. : ๐๙ ๕๒๙๑ ๖๘๙๑  

มีหนาที ่รับผิดชอบในการเพิ่มหนวยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเขาสูหนวยงาน 

และการกําหนดบทบาทหนาที่ภายในหนวยงาน รวมถึงการปรับปรุง แกไข และลบ หนวยงานสถานศึกษา 

สมาชิกและบทบาทหนาที่ภายในหนวยงาน โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 

ปฏิบัติงานโดยใช Email สวนกลางของ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ดังนี้ 

E-mail : moesc.1067380603@gmail.com 

 

                                                   ลงชื่อ 

                                                (นายณัฐกานต   เพชรนิล) 

                 รองผูอํานวยการโรงเรียน  รักษาการในตําแหนง 

 ผูอํานวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  











 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
ที่   27   /  ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
--------------------- 

   เพ่ือให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ในคราวประชุมครั้งที่  
  1 / 2566    เมื่อวันที่  25 มกราคม 2566 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนซับบอน
วิทยาคม  ประกอบด้วย 
   ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาความปลอดภัย 
      ๑.๑ นายวริษฐ์  บุญรุ่ง      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ       ประธานกรรมการ 
      ๑.๒ นายวิชาญ  อ่อนอินทร์     กำนันตำบลกันจุ               รองประธานกรรมการ 
      ๑.๓ นางสาวเพชรประทุมมาพร   ทองอุ่นเกตุมณีศา 
            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านซับบอน         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
        ๑.๔ ร.ต.ต. สีทา  สร้อยทองคำ    หัวหน้าตู้ยามบ้านซับบอนและตู้ยามบ้านลำตะคร้อ          ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   ๑.๕ นายศรนรินทร์  คำอ้วน    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗  บ้านซับบอน  ตำบลกันจุ          ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ๑.๖ นายสุดใจ  ชื่นชม     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘  บ้านเขารวก  ตำบลกันจุ          ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ๑.๗ นายสุริยา  ทำเกาะ    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒  บ้านหนองแดง  ตำบลกันจุ          ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ๑.๘ นายไกรลาศ  ต้นทอง    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔  บ้านหนองแดง  ตำบลกันจุ          ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   มีหน้าที ่ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 
   ๒. คณะกรรมการดำเนินงานรักษาความปลอดภัย 
       ๒.๑ นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่             ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม            ประธานกรรมการ 
      ๒.๒ นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา     รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม       รองประธานกรรมการ                                       
        ๒.๓ นางจำรัส  เพชรภักดี      คร/ูหัวหน้าบริหารกิจการนักเรียน     กรรมการ 
      ๒.4 นางนภาพร  แสงแก้ว           คร/ูหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ             กรรมการ 
      ๒.5 นางสาวลภัสรดา  อบสุนทร    คร/ูหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
      2.6 นายรังสรรค์  สำราญพันธุ์      คร/ูหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป         กรรมการ 



      ๒.7 นายสงกรานต์  กิ่งกลาง พนักงานราชการ/ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Operator  
กรรมการและเลขานุการ 

           ๒.8 นางสาวสุภาพร  ศรีโยธา    คร/ูปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Action              กรรมการและเลขานุการ 
 
    มีหน้าที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี ่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่     27    มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 

 
                 ( นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่ ) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
ที่  28   /  ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
--------------------- 

   เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ โรงเรียน ระบุชื่อโรงเรียน จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนระบุชื่อโรงเรียน ประกอบด้วย 

 1. เจ้าหน้าที่  Operator 
       1.๑ ว่าที่ร้อยตรีพจนา  มาจาก  ครู/ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        ประธานกรรมการ 
        1.๒ นายธนาทร  แสงเพ็ชร    ครู/ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   รองประธานกรรมการ             
      ๑.๓ นางสาวสุภาพร  ศรีโยธา  ครู/ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้างานแนะแนว                                 กรรมการ 
       ๑.๔ นายสงกรานต์  กิ่งกลาง  พนักงานราชการ/ ปฏิบัติหน้าที่ผู ้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาวินัยนักเรียน  กรมมการและ
เลขานุการ  
  มีหน้าที ่ รับผิดชอบ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC Action 
หรือสถานศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
 

๒. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center 
       ๒.๑ นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่       ผู้อำนวยการโรงเรียน                                ประธานกรรมการ               
       ๒.๒ นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา      รองผู้อำนวยการโรงเรียน            รองประธานกรรมการ 
      2.3 นางจำรัส  เพชรภักดี          คร/ูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน       กรรมการ 
      2.4 นางนภาพร  แสงแก้ว          คร/ูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ            กรรมการ 
      ๒.5 นางสาวลภัสรดา  อบสุนทร   คร/ูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
      2.6 นายรังสรรค์  สำราญพันธุ์     คร/ูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป       กรรมการ 
      2.7 ว่าที่ร้อยตรีพจนา  มาจาก   ครู/ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กรรมการและ
เลขานุการ       



   มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากท่ี Operator ได้ทำการรับเรื่อง และส่งต่อให้
เจ้าหน้าที่ SC ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการแจ้งปิด Case หรือ
ส่งต่อไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หากเป็น Case  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
       ๓.๑ นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่   ผู้อำนวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ 
       3.2 นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 

    3.๓ นายสงกรานต์ กิ่งกลาง  พนักงานราชการ    กรรมการ 
      3.4 นางสาวสุภาพร  ศรีโยธา    คร/ูปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Action              กรรมการและเลขานุการ     
        

มีหน้าที่  รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หาข้อสรุปการ
แก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 

 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin  
       ๔.๑ นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่   ผู้อำนวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ 
       ๔.๒ นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 

    ๔.๓ นายสงกรานต์ กิ่งกลาง  พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน และการกำหนดบทบาทหน้าที่
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิกและบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ โปร่งใส มี
ความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่    27    มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 
  
 
                   ( นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่ ) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 

 
 
 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

 
 เขียนที ่ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
  วันที่  27  มกราคม  2566 
  ข้าพเจ้า   นายอภิชาฎ   พงษ์ภู่    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์   รหัสสถานศึกษา 1067380614  จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 
MOE Safety Center ตามคำสั่งโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ลงวันที่  27  
มกราคม 2566  รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
      ๑.๑ นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
           E-mail :  Pongpu01@gmail.com 
            Tel : 096 - 6625364 
     ๑.๒ นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
           E-mail : seelaputtha2516@gmail.com 
            Tel : 081 - 3792899 
  มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operator ได้ทำการ 
รับเรื่อง และอนุมัตสิ่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการ
ดำเนินการ จนถึงการอนุมัตปิิด Case หรือการอนุมัตสิ่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่อยู่ 
ในอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่ 
ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator 
     ๒.1 นางจำรัส  เพชรภักดี   ตำแหน่ง  คร/ูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน       
           E-mail : nang8817@gmail.com 
            Tel : 087 – 2004569 
     2.2  นายรังสรรค์  สำราญพันธุ์   ตำแหน่ง     คร/ูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  
                 E-mail : rungsun040120@gmail.com 
            Tel : 098 – 380243 
     2.3  นายสงกรานต์  กิ่งกลาง  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 
           E-mail : kranamasic@gmail.com 
            Tel : 080 - 5044561 
  มีหน้าที ่  Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสถานศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือก
ปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ี
เกี่ยวข้อง 
 



 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
      ๓.๑ นางสาวสุภาพร  ศรีโยธา   ตำแหน่ง     คร/ูปฏิบัตหิน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Action               
           E-mail : sriyothaa.fp@gmail.com. 
            Tel : 082 - 6724949 
  มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หาข้อสรุปการ
แก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
      ๔.๑ นายสงกรานต์  กิ่งกลาง  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 
           E-mail : kranamasic@gmail.com 
            Tel : 080 - 5044561 

      มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 
  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email สว่นกลาง 
ของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม   E-mail : sbwk@sbwk.ac.th 
 
 
    
   
                                                             ลงชื่อ 
               ( นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่ ) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
 

 













  
  
 

ค ำสั่งโรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
ที่  ๐๓๙ / ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยโรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
--------------------- 

   เพ่ือให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนดงขุยวิทยำคม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและกำรแก้ไขปัญหำ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโยบำยควำมปลอดภัยในกำรเสริมสร้ำง
ควำมปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียน 
ดงขุยวิทยำคม ในครำวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๖  โรงเรียนดงขุยวิทยำคม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยโรงเรียนดงขุยวิทยำคม  ประกอบด้วย 

   ๑. ที่ปรึกษา (จ านวนตามความเหมาะสม) 
      ๑.๑ นายสุรศักดิ์   เลิศรุจิกุล 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
      ๑.๒ นางสุณัฎฐญา   ปานอินทร์อธิพร 
            นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
      ๑.๓ นางนัยนา  แต่งยามา 
            ผู้อ านวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุ่งคล้า 
      ๑.๔ พ.ต.อ.กฤตธรรม  อุทัยชัย 
            ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรงดงขุย 
        ๑.๕ นางเยาวภา  โพธิ์ศร ี
            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ ต าบลดงขุย 

   ๑.๖ นายชุมพล  นิ่มแสวงกุล. 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขุย 
   มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

 
 
 
 



 ๒. คณะกรรมการ (จ านวน ๕ คน หรือ ๗ คน หรือ ๙ คน หรือตามความเหมาะสม) 
       ๒.๑ นำยธนัญชัย    พรหมภักดี          ประธำนกรรมกำร 
                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
       ๒.๒ นำยดิเรก   ผูกพยนต์                   รองประธำนกรรมกำร 
             ครูโรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
        ๒.๓. นำยก ำธร    ชำติอุดม                   กรรมกำร 
                               ครโูรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
   นำยพัชลักษณ์  เพชรน่ำชม         กรรมกำร 
             ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนยำเสพติดสถำนศึกษำ 
      ๒.4. นำงสำวอำริยำ   ภิรมศรี          กรรมกำร 
                                ครโูรงเรียนดงขุยวิทยำคม 

 นำงสำวศจีพันธ์  เตมะ          กรรมกำร 
                                ครโูรงเรียนดงขุยวิทยำคม 

 นำงเกศินี       แย้มนิล          กรรมกำรและเลขำนุกำร  
                                ครโูรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
                                ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ SC Operator โรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
           ๒.๕. นำงมยุรี       มูลเดช              กรรมกำร  
                                ครโูรงเรียนดงขุยวิทยำคม 

 นำงมยุรี       มูลเดช              กรรมกำร  
                                ครโูรงเรียนดงขุยวิทยำคม 

 นำงมยุรี       มูลเดช              กรรมกำรและเลขำนุกำร  
                                ครโูรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
                                ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ SC Action โรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
    มีหน้ำที ่เสริมสร้ำงควำมปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุขและได้รับกำรปกป้อง คุ้มครองควำมปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำย 
และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัยอันตรำยต่ำงๆ
ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 

                (นำยธนัญชัย  พรหมภักดี) 
                                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม 



 

  

 

ค ำสั่งโรงเรียนระบุชื่อโรงเรียน 
ที่  ๐๔๐  /  ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
--------------------- 

   เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนดงขุยวิทยำคม เป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร และกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย  
   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนดงขุยวิทยำคม  จึงแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
ของโรงเรียนดงขุยวิทยำคม  ประกอบด้วย 

 1. เจ้ำหน้ำที่ Super SC Operator 
       1.๑ นำยธนัญชัย  พรหมภักด ี               หัวหน้ำ 
             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
        1.๒ นำยดิเรก   ผูกพยนต์             เจ้ำหน้ำที ่
             ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
            ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน      
            ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

  มีหน้ำที่  รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นผู้ด ำเนินงำนต่อหลังจำกที่ SC Operator ได้ท ำกำร 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้ำหน้ำที่ SC Action ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ วิเครำะห์ หำข้อสรุปกำรแก้ไขปัญหำ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร จนถึงกำรอนุมัติปิด Case หรือกำรอนุมัติส่งต่อไปยังสถำนศึกษำหำกเป็น Case ที่อยู่ 
ในอ ำนำจหน้ำที่ของสถำนศึกษำ หรือกำรอนุมัติส่งต่อไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่อยู่ 
ในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

๒. เจ้ำหน้ำที่ SC Operator  
       ๒.๑ นำงสำวอำริยำ   ภิรมศรี            หัวหน้ำ 
                              ครโูรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
             ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนกลุ่มกิจกำรนักเรียน   
       ๒.๒ นำงเกศินี   แย้มนิล                          เจ้ำหน้ำที ่
             ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 



   มีหน้าที ่Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๓. เจ้ำหน้ำที่ SC Action 
       ๓.๑ นำยพัชลักษณ์   เพชรน่ำชม           หัวหน้ำ 
                              ครโูรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
             ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนยำเสพติดสถำนศึกษำ    
       ๓.๒ นำยมนูญรักษ์    จันทร์ขำว                    เจ้ำหน้ำที ่
             ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

มีหน้ำที ่ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ประสำนงำนเพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย 
หำข้อสรุปกำรแก้ไขปัญหำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

 ๔. เจ้ำหน้ำที่ Admin  
       ๔.๑ นำยธนัญชัย    พรหมภักดี             หัวหน้ำ 
                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
       ๔.๒ นำยดิเรก    ผูกพยนต์                                            เจ้ำหน้ำที ่
             ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

    ๔.๓ นำยก ำธร    ชำติอุดม             เจ้ำหน้ำที ่
             ครโูรงเรียนดงขุยวิทยำคม 

          นำงเกศินี    แย้มนิล             เจ้ำหน้ำที ่
             ครโูรงเรียนดงขุยวิทยำคม 
             ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

มีหน้ำที่   รับผิดชอบในกำรเพ่ิมหน่วยงำนสถำนศึกษำในสังกัด กำรเชิญสมำชิกเข้ำสู่หน่วยงำน  
และกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงำนสถำนศึกษำ สมำชิก 
และบทบำทหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  ๒๗  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
               (นำยธนัญชัย  พรหมภักดี) 
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงขุยวิทยำคม 















 



 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
ที่  28/๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
--------------------- 

   เพื ่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธ ิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน          
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑ นางเล็ก  สู่ประเทศ 
                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
      ๑.๒ นางเกสร  วันคอยท่า 
            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าด้วง 
      ๑.๓ นายอดุลย ์ ปริญญาศรีเศวต 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง 
      ๑.๔ นายกิตติพงษ์ พรมดี 
            หัวหน้าตู้ยามสายตรวจตำบลท่าด้วง 
     ๑.๕ นายเสนาะ   หาญกลา้ 
            ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 3 บ้านไทรงาม 
      
   มีหน้าที ่ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 

 
 
 

 



  ๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑ นายวิชชา อยู่เพชร   ประธานกรรมการ 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
       ๒.๒ นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์  รองประธานกรรมการ 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
        ๒.๓ นายอรรถพร คตสุข   กรรมการ 
                               ครโูรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
      ๒.4 นายวิเชียร สมรูป   กรรมการ   
                               ครโูรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
                               ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
           ๒.๕ นายสัตยา จุฑาผาด   กรรมการ   
                               ครโูรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
                               ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
      2.6 นางชยาภา จันละมุด  กรรมการ 
   ครโูรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
                               ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
      2.7 นางสาวสุพรรณิกา   ซื่อตรง  กรรมการและเลขานุการ 
   ครโูรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
   ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ Operator โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
    
    มีหน้าที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย 
และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 
                (นายวิชชา    อยู่เพชร) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 

  
 



 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
ที่ 29/  ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
--------------------- 

   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
ของโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ประกอบด้วย 

  1. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
       1.๑ นายวิชชา อยู่เพชร     หัวหน้า 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
        1.๒ นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์           เจ้าหน้าที ่
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
      ๑.๓ นายวิเชียร สมรูป            เจ้าหน้าที ่
             ครโูรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      

  มีหน้าที่  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operator ได้ทำการ 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่อยู่ 
ในอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่  
ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator  

       ๒.๑ นายวิชชา        อยู่เพชร     หัวหน้า 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
       ๒.๒ นางสาวสุพรรณิกา   ซื่อตรง     เจ้าหน้าที ่
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 



      ๒.3 นายสัตยา     จุฑาผาด      เจ้าหน้าที ่
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

มีหน้าที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC 
Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
       ๓.๑ นายสัตยา จุฑาผาด      หัวหน้า 
                              ครโูรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม        
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป    
       ๓.๒ นายวิเชียร สมรูป             เจ้าหน้าที่ 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 

 

 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin  
      ๔.1 นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์            หัวหน้า 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 

    ๔.2 นายรัตนชัย  ทาตัน             เจ้าหน้าที่ 
             ครโูรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกจิการนักเรียน  
 

มีหน้าที่   ร ับผ ิดชอบในการเพิ ่มหน่วยงานสถานศึกษาในสังก ัด การเช ิญสมาช ิกเข ้าส ู ่หน ่วยงาน  
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 
                 (นายวิชชา   อยู่เพชร) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
 

  เขียนที ่  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6 

  ข้าพเจ้า นายวิชชา  อยู่เพชร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม รหัสสถานศึกษา 
1067380611 จงัหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ตาม
คำสั่ง โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม  
ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
      ๑.๑ นายวิชชา         อยู่เพชร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
           E-mail :  Wichcha8669@gmail.com 
            Tel :  095-6383919 
     ๑.๒ นางสาวพรวิภา   ภาพสิงห์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
           E-mail : panwipa1212@gmail.com 
            Tel : 094-1988259 
  ๑.๓ นายวิเชียร สมรูป            เจ้าหน้าที ่
           E-mail : kruchian280915@gmail.com 
            Tel : 083-6207625 
  มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากท่ี SC Operator ได้ทำการ 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่อยู่ 
ในอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่ 
ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
  ๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator 
      ๒.๑ นายวิชชา         อยู่เพชร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
           E-mail : Wichcha8669@gmail.com 
            Tel : 095-6383919 
     ๒.๒ นางสาวสุพรรณิกา  ซื่อตรง ตำแหน่งครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
           E-mail :  taohukumath@gmail.com 
            Tel :  095-6268555 
     ๓.๑ นายสัตยา     จุฑาผาด ตำแหน่งครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
           E-mail : krutam07@gmail.com 
            Tel : 091-0299103 
 



  มีหน้าที ่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
      ๓.๑ นายสัตยา     จุฑาผาด ตำแหน่งครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
           E-mail : krutam07@gmail.com 
            Tel : 091-0299103 
     ๓.๒ นายวิเชียร     สมรูป ตำแหน่งครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
           E-mail : kruchian280915@gmail.com 
            Tel : 083-6207625 
  มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
 
 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
      ๔.๑ นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
           E-mail : panwipa1212@gmail.com 
            Tel : 094-1988259 
     ๔.๒  นายรตันชัย  ทาตัน ตำแหน่งครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
           E-mail :  thatun_tid@hotmail.com 
            Tel :  088-5802088 
  มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 

  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email สว่นกลาง 
ของโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ดังนี้ 
            E-mail : moesc.1067380611@gmail.com 
 
    
                                                             ลงชื่อ 
                (นายวิชชา  อยู่เพชร) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 
 



   

 
 

คำสั่งโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

 ที ่ 20 / ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ปีการศึกษา 25๖6 

----------------------------------------------- 

 เพื่อให้การบริหารจัดการระบบดูแลและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมจึงมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศนูย์
เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ปีการศึกษา 25๖๕ เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 อาศัย อำนาจตามมาตรา 39 วรรคแรก วรรคสอง มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ข้อ 4 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
       ๑.๑   นางสุพิชญา  เหล็กแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
       ๑.๒   นายพงศ์วิพัฒน์  เจริญพล รองผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
       ๑.3   นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
       ๑.4   นางอุบล   ชชูีพ       ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
       ๑.5   นางจีรพร  เกษาอาจ หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
       ๑.6   นายสมคิด   ขุนสุรินทร์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
       ๑.7   นางสาวสุกัลย์ชนา  แก้วตา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
       ๑.8   นางสุภาภรณ์   จันทรก์ลั่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 1.9   นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมา      หัวหน้าระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  สนับสนุน ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และติดตามเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  
2.1   นายพงศ์วิพัฒน์  เจริญพล    รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

       2.2   นายนายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
       2.3   นางอุบล   ชชูีพ          ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการ 
       2.4   นางจีรพร  เกษาอาจ    หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ       กรรมการ 

 



       2.5   นายสมคิด   ขุนสุรินทร์      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
       2.6   นางสาวสุกัลย์ชนา  แก้วตา    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป      กรรมการ 

2.7   นางสุภาภรณ์   จันทรก์ลั่น    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน      กรรมการ 
       2.8   นางจันทร์แรม  พานา     งานอนามัยโรงเรียน        กรรมการ 

๒.9   นางธีราพร  ลูกจันทร์     งานโรงเรียนธนาคาร        กรรมการ 
๒.๑0   นางสาวรัตติยา   คำโฉม      การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา      กรรมการ 
๒.๑1   นางสายเรียม  ขุนสุรนิทร์     งานการเงิน         กรรมการ 
๒.๑2   นางปราณีต  เสงี่ยมดี       การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา      กรรมการ 
๒.๑3   นายพรมงคล  กงยนต์         งานยาเสพติดและสถานศึกษาสีขาว      กรรมการ 
๒.๑4   นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมา      งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน          กรรมการ 
๒.๑5   นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง     งานจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม      กรรมการ 
๒.๑6   นางสาวกอบกุล  กลิ่นบุปผา  งาน TO BE NUMBER  ONE         กรรมการ 
2.17   นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง     งานสภานักเรียนและประชาธิปไตยโรงเรียน กรรมการ 
๒.1๘   นายอรรถชัย  สังข์ทอง        งานระเบียบวินัย แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ วางแผนออกคำสั่งควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

๓. เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ปี 2566   

3.1       นายพงศ์วิพัฒน์  เจริญพล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
3.2      นางสุภาภรณ์   จันทร์กลั่น  ครหูัวหน้าระดับชั้น  ม.ปลาย      รองประธานกรรมการ 
3.3      นางสาวพิชชาภา  ชื่นสี  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม. 1/1       กรรมการ 
3.4      นางจิณตนา  บุญแท่ง  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม. 1/2       กรรมการ 
3.5      นางสาวเจนจิรา  เกตุแก้ว       ครทูี่ปรึกษาห้อง ม. 1/2       กรรมการ  
3.6      นายภพพล  ศรีบุดดา  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม. 1/3       กรรมการ  
3.7      นางสาวสุรรณา  แก้วย่อม  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม. 1/3       กรรมการ 
3.8  นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมา  ครูที่ปรึกษาห้อง ม. 1/3       กรรมการ 
3.9      นางสาวมัทนา ขุนศรี  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม. 2/1       กรรมการ 
3.10 นายสมคิด ขุนสุรินทร์  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม. 2/2       กรรมการ 
3.11 นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม. 2/2       กรรมการ 
3.12 นางสายเรียม ขุนสุรินทร์  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม. 2/3       กรรมการ 
3.13 นางธีราพร  ลูกจันทร์  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.2/3       กรรมการ 
3.14 นายประพจน์  พ่อค้า  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.3/1       กรรมการ 
3.15 นางสาวรัตติยา  คำโฉม  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.3/1       กรรมการ 
3.16 นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.3/2       กรรมการ 
3.17 นายพรมงคล  กงยนต์  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.3/3       กรรมการ 
3.18 นายกษิดิศ  ภาวะโสภณ  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.3/3       กรรมการ 



3.19 นางสาวสุกัลย์ชนา  แก้วตา ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.4/1       กรรมการ 
3.20 นางสาวอารยา  สาระวัน  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.4/2       กรรมการ 
3.21 นางนงนุช  ลิ้มรังสฤษดิ์  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.4/3       กรรมการ 
3.22 นางรัชชนันท์ งามขำ  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.4/3       กรรมการ 
3.23 นางจันทร์แรม พานา  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.5/1       กรรมการ 
3.24 นางปราณีต เสงี่ยมดี  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.5/2       กรรมการ 
3.25 นางจีรพร  เกษาอาจ  ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.5/3       กรรมการ 
3.26 นายศรัญณภัทร  คำภู  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/3       กรรมการ 
3.27 นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.6/1       กรรมการ 
3.28 นายภูวนาท  รักน้ำเที่ยง  ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/1       กรรมการ 
3.29 นางสาวกอบกุล  กลิ่นบุปผา ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.6/2       กรรมการ 
3.30 นางอุบล  ชูชีพ   ครทูี่ปรึกษาห้อง ม.6/3       กรรมการ 
3.31    นายอรรถชัย  สังข์ทอง  ครหูัวหน้าระดับชั้น  ม.ต้น       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ปี 256๕  ให้ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
4.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม 

4.1   นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น  คร ู    ประธานกรรมการ 
4.2   นายพรมงคล  กงยนต์                   คร ู    รองประธานกรรมการ 
4.3   นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมา   คร ู    กรรมการ 
4.4   นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง  คร ู             กรรมการ 
4.5   นายอรรถชัย  สังข์ทอง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  

         มีหน้าที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรมและรายงานผล 

 
  สั่ง  ณ  วันที่   25   มกราคม   พ.ศ  ๒๕๖6 
    
       

      
                                   (นางสุพิชญา  เหล็กแดง) 
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   
ที่   19    /  ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   
--------------------- 

 
   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนโรงเรียน 
นาเฉลียงพิทยาคม  ประกอบด้วย 
   ๑. เจ้าหน้าที่ Operator  
     ๑.๑ นายพงศ์วิพัฒน์  เจริญพล    รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม    หัวหน้า 
      ๑.๒ นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมา    คร ู    เจ้าหน้าที ่
           ปฏิบัติหน้าที่ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  แนะแนวและจิตวิทยา 
      ๑.๓ นายอรรถชัย  สังข์ทอง       คร ู    เจ้าหน้าที ่
        ๑.๔ นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมา    คร ู           เจ้าหน้าที ่
  ปฏิบัติหน้าที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  
สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อและรายงานข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC 
  ๒. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center  
   ๒.๑ นางสุพิชญา  เหล็กแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นายพงศ์วิพัฒน์  เจริญพล     รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์  คร ู       กรรมการ 
   ๒.๔ นายสมคิด   ขุนสุรินทร์    คร ู      กรรมการ  
  2.5  นางสุภาภรณ์   จันทร์กลั่น  คร ู      กรรมการ 
  2.6 นายพรมงคล   กงยนต์  คร ู      กรรมการ 
  2.7 นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมา  คร ู      กรรมการ 
  ๒.๘ นายณรงค์ศักดิ ์  สิงห์ทอง  คร ู      กรรมการ 

๒.๙  นายอรรถชัย  สังข์ทอง         คร ู      กรรมการและเลขานุการ  
 
 



  มีหน้าที่ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ Operator ได้ทำการรับเรื่อง และส่งต่อให้
เจ้าหน้าที่ SC ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการแจ้งปิด 
Case หรือส่งต่อไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หากเป็น Case ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่   25    มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 
 

                                                                                                           
                                                 (นางสุพิชญา  เหล็กแดง) 

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   

 
          เขียนทีโ่รงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม     
   วันที่  25  มกราคม  2566 
 
  ข้าพเจ้า นางสุพิชญา  เหล็กแดง   ตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  รหัสหน่วยงาน
สถานศึกษา 1067380610 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
ตามคำสั่ง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  เรื่องการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย MOE Safety Center ของโรงเรียนนา
เฉลียงพิทยาคม  ลงวันที่  25  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6  รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center 

๒.๑ นางสุพิชญา  เหล็กแดง   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ประธาน   
      E-mail :     s.rekdang@gmail.com            Tel :  083-162-2922  

  ๒.๒ นายพงศ์วิพัฒน์  เจริญพล    ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม รองประธาน   
           E-mail :     phpphon@gmail.com                       Tel : 094-639-6336 
  ๒.๓ นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
       E-mail : 36707 nhs@ gmail.com               Tel :0801188661 
   ๒.๔ นายสมคิด   ขุนสุรินทร์   ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ  
               E-mail : somkid140310 @ hotmail.com Tel : 0817856188 
  2.5  นางสุภาภรณ์   จันทร์กลั่น ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
               E-mail : Kung1507@gmail.com             Tel : 0815962340 
  2.6 นายพรมงคล   กงยนต์ ตำแหน่งหัวหน้างานสภานักเรียน   กรรมการ 
                        E-mail : hamoo.kac.2526 @ gmail.com    Tel : 0959794526 
  2.7 นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมา ตำแหน่งหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ 
           E-mail :     keawma294@gmail.com                   Tel : 082-2259370 
  ๒.๘ นายณรงค์ศักดิ ์  สิงห์ทอง ตำแหน่งกรรมการฝ่ายปกครอง    กรรมการ 
              E-mail : singthong030@gmail.com            Tel :091-2951545 

๒.๙ นายอรรถชัย  สังข์ทอง        ตำแหน่งหัวหน้างานระเบียบวินัย 
และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน        กรรมการและเลขานุการ     

        E-mail : nosnot2537 @ gmail.com            Tel :0652746533                                
  มีหน้าที่ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ Operator ได้ทำการรับเรื่อง และส่งต่อ
ให้เจ้าหน้าที่ SC ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการแจ้งปิด 
Case หรือส่งต่อไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หากเป็น Case ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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 ๒. เจ้าหน้าที่ Operator 
      ๒.๑ นายนายพงษ์ศักดิ์  แก้วมา ตำแหน่ง ครู 
           E-mail :  E-mail : keawma294@gmail.com     Tel : 082-2259370      
     ๒.๒ นายอรรถชัย  สังข์ทอง            ตำแหน่งหัวหน้างานระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  
           E-mail :  nosnot2537@gmail.com       Tel :0652746533    
     ๒.๓ นายณรงค์ศักดิ์   สิงห์ทอง        ตำแหน่งกรรมการฝ่ายปกครอง  
           E-mail :  singthong030@gmail.com       Tel : 091-295-1545 
  มีหน้าที่    ปฏิบัติหน้าที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียนนาเฉลียง
พิทยาคม  สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อและรายงานข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าที่ SC 
  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที ่ด ูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลางของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม  ดังนี้ 
            E-mail :  E-mail : keawma294@gmail.com   Tel : 082-2259370 
           E-mail :  nosnot2537@gmail.com       Tel :0652746533 
           E-mail :  singthong030@gmail.com          Tel :091-2951545 
                          E-mail :  moesc.1067380610@gmail.com      ( ส่วนกลาง ) 
      
 
 
 

         ลงชื่อ             
                                    (นางสุพิชญา เหล็กแดง) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   

 

 

mailto:singthong030@gmail.com
mailto:moesc.1067380610@gmail.com


















 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม 

---------------------------------------------- 
เ พ่ือให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายความปลอดภัย ในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม  
ในคราวประชุมครั้งที่  1/2566 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 โรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม ประกอบด้วย 

 1. ที่ปรึกษา  
     1.๑ นายคณนันท์  พฤทธสาโรช     ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม            
         1.๒ นางสุพิชญา  จันทร์แจ้ง     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม                
     ๑.๓ นายคนึง  ศรีสอาด       ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล  

   ๑.4 ด.ต.ศักดา  เจียมประเสริฐ      เจ้าหน้าที่ต้ารวจประสานโรงเรียน 1 ต้ารวจ 1 โรงเรียน         
 มีหน้าที ่ให้ค้าแนะน้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินงาน 

2. คณะกรรมการ 
   2.๑ นายคณนันท์  พฤทธสาโรช     ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม           หัวหน้า 
   2.๒ นางสุพิชญา  จันทร์แจ้ง     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม    เจ้าหน้าที ่            
   2.3 นางสาววัฒนา  นาสมชัย       ครู                       เจ้าหน้าที ่
         ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.4 นายกฤษณะ  ด่อนดี         ครูผู้ช่วย                      เจ้าหน้าที ่
         ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ Operator  
   2.5 นางสาวนรีกานต์  นารี     ครูผู้ช่วย                      เจ้าหน้าที ่
         ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ Operator 
มีหน้าที่  เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบหรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และ
จิตใจ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                         สั่ง ณ  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖6 
 

 

      (นายคณนันท์  พฤทธสาโรช)              
                                                                ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม 



 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนน้ ารอ้นวิทยาคม 
ที่  12/๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม 
---------------------------------------------- 

เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียน 
น้ าร้อนวิทยาคม ประกอบด้วย 

 1. เจ้าหน้าท่ี SC-Operator  
   1.๑ นายคณนันท์  พฤทธสาโรช     ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม           หัวหน้า 
   1.๒ นางสุพิชญา  จันทร์แจง้     รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอ้นวิทยาคม    เจ้าหน้าที่             
  ๑.๓ นางสาววัฒนา  นาสมชัย     ครู                    เจ้าหน้าที่ 
  ๑.4 นายกฤษณะ  ด่อนดี      ครูผู้ช่วย                   เจ้าหน้าที่ 
  ๑.5 นางสาวนรีกานต์  นารี     ครูผู้ช่วย                   เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้าท่ี Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม 
สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่  
SC-Action  

2. เจ้าหน้าท่ี SC-Action 
  2.๑ นายคณนันท์  พฤทธสาโรช     ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม           หัวหน้า 
   2.๒ นางสุพิชญา  จันทร์แจง้     รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารอ้นวิทยาคม    เจ้าหน้าที่             

2.3 นางสาววัฒนา  นาสมชัย       ครู                       เจ้าหน้าที ่
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

  2.4 นางศศิญาภรณ์  ศิริเจริญสุข     ครู                      เจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 
2.5 นางศศิธร  วงศ์พล      ครู                      เจ้าหน้าที ่         
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

  2.6 นายเชิต  ภักดีแก้ว             ครู                      เจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

  2.7 นางสาวธนภรณ์  เช้ือเพ็ง       ครู                      เจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

  2.8 นางธารทิพย์  แนวโสภี         ครู                      เจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

/2.9 นางศิริเพญ็...                                                                                    



~ 2 ~ 
 

  2.9 นางศิริเพ็ญ  เชษฐ์วิสุต        ครู                      เจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

  2.10 นายธนพล  แสงแก้ว         ครู                      เจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

  2.11 นายโกวิท  กาดกลางดอน        ครู                      เจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

  2.12 นายกฤษณะ  ด่อนดี         ครูผู้ช่วย                      เจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

  2.13 นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสงคราม     ครูผู้ช่วย                     เจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

  2.14 นางสาวอรทัย  คงอิว     ครูผู้ช่วย                      เจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

  2.15 นางสาวนรีกานต์  นารี     ครูผู้ช่วย                      เจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

  2.16 นายธีรยุทธ  สุริวงศ์     ครูผู้ช่วย                      เจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจ าช้ัน 

มีหน้าท่ี  รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหา case ที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center 
โดยพิจารณามอบให้เป็นราย case จะมอบหมายเฉพาะบุคคล หรือในรูปแบบของคณะกรรมการลงไปแก้ปัญหา 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในช้ันเรียนที่ตนเองเป็นครู 
ประจ าช้ัน โดยจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินการ 
จนถึงการแจ้งปิด case และการด าเนินการทุกขั้นตอน ต้องท าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทาง sc.moesafety 
center.com เพื่อเป็นหลักฐานการด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการออกแบบรายงาน 
การด าเนินการสู่หน่วยงานต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

  

 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 
 

  ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                         สั่ง ณ  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖6 
 

 

 

 (นายคณนันท์  พฤทธสาโรช)               
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม 
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แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนน ้าร้อนวิทยาคม 

 

         เขียนที่ โรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม 
   อ้าเภอวิเชียรบุรี  จงัหวัดเพชรบรูณ์ 
          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
  

  ข้าพเจ้า นายคณนันท์  พฤทธสาโรช  ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม รหัส
สถานศึกษา 1067380601 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ตามค้าสั่ง โรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม ที่ 12/2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
ของโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 รายช่ือ ดังนี้ 
  1. เจ้าหน้าท่ี SC Operator 
      1.๑ นายคณนันท์  พฤทธสาโรช  ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้ารอ้นวิทยาคม              
           E-mail : naamhwaan@gmail.com 
            Tel : 095-6355632 
     1.๒ นางสพุิชญา  จันทร์แจ้ง  รองผูอ้้านวยการโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม      
           E-mail : jasuphit2522@gmail.com 
            Tel : 086-0159613 
 1.3 นางสาววัฒนา  นาสมชัย    ครู   
           E-mail : wat-tana@hotmail.co.th 
            Tel : 089-0845965 
 1.4 นายกฤษณะ  ด่อนดี      ครูผู้ช่วย     
       E-mail : sect17.kritsana04@gmail.com 
            Tel : 096-6688855 
 1.5 นางสาวนรีกานต์  นาร ี  ครูผู้ช่วย      
       E-mail : kannaree36@gmail.com 
            Tel : 064-9984464 
 มีหน้าท่ี Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม 
สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่  
SC-Action  
 2. เจ้าหน้าท่ี SC Action 
      2.๑ นายคณนันท์  พฤทธสาโรช  ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้ารอ้นวิทยาคม              
           E-mail : naamhwaan@gmail.com 
            Tel : 095-6355632 
     2.๒ นางสพุิชญา  จันทร์แจ้ง  รองผูอ้้านวยการโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม      
           E-mail : jasuphit2522@gmail.com 
            Tel : 086-0159613 
     2.3 นางสาววัฒนา  นาสมชัย    ครู   
           E-mail : wat-tana@hotmail.co.th 
            Tel : 089-0845965 
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 2.4 นางศศิญาภรณ์  ศิริเจรญิสุข  ครู       
           E-mail : mam.mam2106@gmail.com 
            Tel : 087-1953757 
 2.5 นางศศิธร  วงศ์พล  ครู       
           E-mail : sasi072009@gmail.com 
            Tel : 098-2366539 
 2.6 นายเชิต  ภักดีแก้ว     ครู       
           E-mail : Chert316@gmail.com 
            Tel : 087-5258964 
 2.7 นางสาวธนภรณ์  เช้ือเพ็ง    ครู      
       E-mail : thanaporn040125@gmail.com 
            Tel : 096-4459701 
 2.8 นางธารทิพย์  แนวโสภี      ครู      
           E-mail : s.thanthip25@gmail.com 
            Tel : 095-7466618 
 2.9 นางศิริเพญ็  เชษฐ์วิสุต     ครู      
           E-mail : penpenpen.234@gmail.com 
            Tel : 088-3449927 
 2.10 นายธนพล  แสงแก้ว      ครู     
       E-mail : naygor555@gmail.com 
            Tel : 082-7676602 
 2.11 นายโกวิท  กาดกลางดอน     ครู     
       E-mail : Kimjiberry.Kim@gmail.com 
            Tel : 094-7450278 
 2.12 นายกฤษณะ  ด่อนดี      ครูผู้ช่วย     
       E-mail : sect17.kritsana04@gmail.com 
            Tel : 096-6688855 
 2.13 นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสงคราม     ครูผู้ช่วย     
       E-mail : maiben20365@gmail.com 
            Tel : 098-4514328 
 2.14 นางสาวอรทัย  คงอิว  ครูผู้ช่วย     
       E-mail : orathai.kongiw32@gmail.com 
            Tel : 088-1472981 
 2.15 นางสาวนรีกานต์  นาร ี  ครูผู้ช่วย      
       E-mail : kannaree36@gmail.com 
            Tel : 064-9984464 
 2.16 นายธีรยุทธ  สุริวงศ์  ครูผู้ช่วย      
       E-mail : Theerayut4717@gmail.com 
            Tel : 062-4384717 
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มีหน้าท่ี  รับผิดชอบในการด้าเนินการแก้ไขปัญหา case ที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center 
โดยพิจารณามอบให้เป็นราย case จะมอบหมายเฉพาะบุคคล หรือในรูปแบบของคณะกรรมการลงไปแก้ปัญหา 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในช้ันเรียนที่ตนเองเป็นครู 
ประจ้าช้ัน โดยจะต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปแก้ไขปัญหา รายงานผลการด้าเนินการ 
จนถึงการแจ้งปิด case และการด้าเนินการทุกขั้นตอน ต้องท้าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทาง sc.moesafety 
center.com เพื่อเป็นหลักฐานการด้าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการออกแบบรายงาน 
การด้าเนินการสู่หน่วยงานต้นสังกัด หรือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

          โดยมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลางของ
โรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม  ดังนี ้
            E-mail : namronwittayakom@gmail.com 
 
    
 

      ลงช่ือ 

 (นายคณนันท์  พฤทธสาโรช)               
                                                                ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าร้อนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 
ที่  22/๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 
.......................................................................................................................................................................... 
   เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ของโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ประกอบด้วย 
    ๑. เจ้าหน้าที่ Super Sc Operator  
       ๑.๑ นายประพันธ์  ทองสงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้า 

    1.2 นายประเสริฐ  คูหารัตนากร ครูชำนาญการ   เจ้าหน้าที ่
       ๑.๒ นางสาวพิชากรณ์  วรสิทธิ์  ครผูู้ช่วย    เจ้าหน้าที ่
    มีหน้าที ่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อ หลังจากที่ Sc Operator ได้ทำการ 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ที่อยู่ 
ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ๒. เจ้าหน้าที่ Sc Operator 
                   ๒.๑ นายนนท์ธวัช  หงส์พันธุ์   ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารกิจการนักเรียน 
      ๒.๒ นางสาวธาริณี  หมีดง        ครูผู้สอน    เจ้าหน้าที ่
   ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการโรงเรียนปลอดภัย 
  มีหน้าที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดที่เก่ียวข้อง   

3. เจ้าหน้าที่ SC Action 
       3.1 นายกฤษณะพงษ์  ชูอินทร์      หวัหน้า 
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
      3.2 นายพิษณุ  ไชยวงษ์      เจ้าหน้าที ่
   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
      3.3 นายเอกพงษ์  ไชยมงคล      เจ้าหน้าที ่
    ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 



 
 

มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
 

4. เจ้าหน้าที่ Admin 
     4.1 นางสาวพิชากรณ์  วรสิทธิ์  ครผูู้ช่วย    หัวหน้า  
     4.2 นางสาวภัทสร ขวัญเขียน พนักงานธุรการ   เจ้าหน้าที ่
 
ม ีหน ้าที่   ร ับผ ิดชอบในการเพ ิ ่ มหน ่วยงานสถานศ ึกษาในส ั งก ัด การเช ิญสมาช ิกเข ้ าส ู ่หน ่ วยงาน  
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ วันที่  25  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 
                 (นายประพันธ์  ทองสงค์) 
                        ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
                                   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 
 

เขียนที่ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 
วันที่ 25 มกราคม 2566 

 
ข้าพเจ้า  นายประพันธ์  ทองสงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม  

รหัส 1067380616   จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ตามคำสั่งสำนักงาน   เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม  

           ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 รายชื่อ ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ Super SC Operater 

๑.๑ นายประพันธ์  ทองสงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
E-mail: prapan@nnws.ac.th 

   Tel: 098-2486550 
1.2 นายประเสริฐ  คูหารัตนากร หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน 

E-mail: prasert@nnws.ac.th 
   Tel: 096-1231649 

1.3 นางสาวพิชากรณ์  วรสิทธิ์  ครผูู้ช่วย    
  เจ้าหน้าที่ Super SC Operater   

 E-mail: nook.pck.1995@gmail.com 
   Tel: 090-0283819 

มีหน้าที ่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากท่ี Sc Operator ได้ทำการรับเรื่อง และ
อนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการ
ดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 
ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 2. ๒. เจ้าหน้าที่ Sc Operator 
                   ๒.๑ นายนนท์ธวัช  หงส์พันธุ์   ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารกิจการนักเรียน 
   E-mail: pufa150741@gmail.com 
    Tel: 091-0280534 
      ๒.๒ นางสาวธาริณี  หมีดง        ครูผู้สอน    เจ้าหน้าที ่
   E-mail: tharinee.meedong@gmail.com 
    Tel: 061-2686955 

มีหน้าที ่Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่  
SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
  

mailto:prapan@nnws.
mailto:prasert@nnws.


 
 

3. เจ้าหน้าที่ SC Action 
       3.1 นายกฤษณะพงษ์  ชูอินทร์      หัวหน้า 
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
   E-mail: kitsanapong39@gmail.com 
    Tel: 061-3813455 
      3.2 นายพิษณุ  ไชยวงษ์      เจ้าหน้าที ่
   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
   E-mail nu2517@hotmail.com     

Tel: 095-6302402 
      3.3 นายเอกพงษ์  ไชยมงคล      เจ้าหน้าที ่
    ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
   E-mail: ekapong.chai@gmail.com 
    Tel: 092-7699241 

 มีหน้าที่  รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หา
ข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
 

4. เจ้าหน้าที่ Admin 
     4.1 นางสาวพิชากรณ์  วรสิทธิ์  ครผูู้ช่วย    หัวหน้า 

E-mail: nook.pck.1995@gmail.com 
   Tel: 090-0283819 

   4.2 นางสาวภัทสร ขวัญเขียน เจ้าหน้าที ่   เจ้าหน้าที ่
   E-mail: patsorn@nnws.ac.th 
    Tel :  096-0521596 

มีหน้าที่   ร ับผ ิดชอบในการเพิ ่มหน่วยงานสถานศึกษาในสังก ัด การเช ิญสมาช ิกเข ้าส ู ่หน ่วยงาน  
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 
 
        โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลางของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ดังนี้ 
            E-mail:  namnaowit2560@gmail.com  โทร.056-705788 
    
 



 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 
ที่ 23/๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 
............................................................................................................................. ....................................................... 

   เพื ่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน       
น้ำหนาววิทยาคม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม       
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ประกอบด้วย 
  ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
   ๑.๑ นายวิเชียร กองศรี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 
   ๑.๒ แพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ     ผู้อำนวยโรงพยาบาลน้ำหนาว      

๑.๓ พ.ต.อ.โกศล  ใจเพ็ชรดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว 
1.4 ร.ต.อ.สิรวิชญ์ มาซา            รองสารวัตรป้องกันปราบปราม        

  มีหน้าที ่ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 
  ๒. คณะกรรมการอำนวยการ  
   ๒.๑ นายประพันธ์  ทองสงค์            ประธานกรรมการ 
        รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ๒.๒ นายพิษณุ  ไชยวงษ์                  รองประธานกรรมการ 
        ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม            
   ๒.๓ นายประเสริฐ  คูหารัตนากร     กรรมการ 
        ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม            

2.4 นางสาวกัญจน์ชญา โนสุยะ        กรรมการ 
      ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม            

    ๒.5 นายกฤษณะพงษ์   ชูอินทร์     กรรมการ 
        ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม            
                     ๒.6 นางสาวจิราภรณ์ กระจายโภชน์       กรรมการ 
        ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม            

2.7 นายนนท์ธวัช  หงส์พันธุ ์       กรรมการ 
      ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม  ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ Sc Operator                   
2.8 นางสาวธาริณี  หมีดง           กรรมการ 
      ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม  ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ Sc Operator          
2.9 นางสาวอารีรัตน์  รูปบุญ         กรรมการ 
      ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม            
 



 
 
2.10 นางสาวภัทสร ขวัญเขยีน           กรรมการ 
      พนักงานธุรการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม   ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ Admin 
2.11 นายเอกพงษ์  ไชยมงคล     กรรมการ 
      ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม    ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Action      
2.11 นางสาวพิชากรณ์  วรสทิธิ์          กรรมการและเลขานุการ 
      ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม    ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ Super Sc Operator 
 

    มีหน้าที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง  ๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

    

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่  25  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 

 
                 (นายประพันธ์  ทองสงค์) 
                        ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
                                   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม  



 
 
 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

................................................................................ 
 เพ่ือให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้างความปลอดภัย 
ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2546 และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนนยิมศิลป์อนุสรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม 2565 โรงเรียนนิยมศิลป์อนสุรณ์ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
     ๑.๑ ด.ต.วัฒนพงษ์  เกิดพูล 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ ์
    ๑.๒ นายเอกชัย  อานพรม 
          ก านันต าบลท่าโรง 
    ๑.๓ นางวันนา  คงสิบ 
          ผู้อ านวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าโรง 

     1.4 พ.ต.อ. ปราโมทย์   สุขนาคกิจ 
          ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอวิเชียรบุรี 
มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรตามความเหมาะสม

เพ่ือให้ การด าเนินการความปลอดภัยของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ 
 

 2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
    ๒.๑ นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ     ประธานกรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
    ๒.๒ นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ร าเจริญ    รองประธานกรรมการ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
    ๒.3 นายสมาน  ทวีผล      กรรมการ 
 คร ูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
    ๒.4 นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ     กรรมการ 
 คร ูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
   ๒.5 นางสาวภัคธีมา  แก้วยม      กรรมการ 
 คร ูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

/๒.6 นางประภาพรรณ… 



-  ๒  - 
 

   ๒.6 นางประภาพรรณ  ชอดริ      กรรมการ 
 คร ูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
   ๒.7 นายทวีศักดิ์  สินทรัพย์     กรรมการ  
 คร ูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
   ๒.8 นางสาวพิชานิน  บัวอุไร     กรรมการและเลขานุการ  
 คร ูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

 
มีหน้าที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้

เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
 
 

(นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

 



 
ฃ 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ที่  23/2566 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
................................................................................ 

    เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ  MOE  Safety  Center ของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย 

             อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  MOE  Safety  Center 
ของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ดังนี้ 

 

1. เจ้ำหน้ำที่ Super SC Operator 
    1.๑ นายเริงฤทธิ์   แก้วยศ      หัวหน้า 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
    1.๒ นางสาวณัฏฐ์ธนัน   ร าเจริญ    เจ้าหน้าที ่

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
    1.๓ นายสมาน  ทวีผล      เจ้าหน้าที ่
 ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
มีหน้ำที่  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา  เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operator ได้ท าการรับเรื่องและอนุมัติ 

ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินการ  จนถึง
การอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติ
ส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

2. เจ้ำหน้ำที่ SC Operator 
2.1 นางสาวณัฏฐ์ธนัน   ร าเจริญ      หัวหน้า 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
     2.2 นายสมาน  ทวีผล       เจ้าหน้าที ่

 ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
๒.3 นายอนุพงษ ์ สีสัตย์ซื่อ      เจ้าหน้าที ่

ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
๒.4 นางสาวภัคธีมา  แก้วยม      เจ้าหน้าที ่

ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
มีหน้ำที่  Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุป

เหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC Action หรือ
สถานศึกษาในสังกัดที่เก่ียวข้อง 

 
 

/๓. เจ้าหน้าที.่.. 
 



- 2 - 
3. เจ้ำหน้ำที่ SC Action 
3.1 นายสมาน  ทวีผล       หัวหน้า 
 ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
3.2 นายอนุพงษ ์ สีสัตย์ซื่อ      เจ้าหน้าที ่

ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
3.3 นางสาวภัคธีมา  แก้วยม      เจ้าหน้าที ่

ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

3.4 นางประภาพรรณ  ชอดริ      เจ้าหน้าที ่
ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.5 นายทวีศักดิ์  สินทรัพย์      เจ้าหน้าที ่ 
ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

มีหน้ำที่  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หาข้อสรุปการแก้ปัญหา  
รายงานผลการด าเนินการ 

 

4. เจ้ำหน้ำที่ Admin 
    4.1 นายทวีศักดิ์  สินทรัพย์      หัวหน้า  

ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
    4.2 นางสาวพิชานิน  บัวอุไร      เจ้าหน้าที ่

ครู โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 
มีหน้ำที่  รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด  การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงานและการก าหนดบทบาท

หน้าที่ภายในหน่วยงาน  รวมถึงการปรับปรุง  แก้ไข  และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิกและบทบาทหน้าที่  
ภายในหน่วยงาน 
 
 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ โปร่ งใส  มีความ
เป็นธรรม รวดเร็ว รอบคอบ และบังเกิดผลดีกับทางราชการ 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 
 

(นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

 
 

เขียนที่โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 
 

27 มกราคม 2566 
 

ข้าพเจ้า นายเริงฤทธิ์   แก้วยศ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์
อนุสรณ์สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ รหัส สถานศึกษา 1067380599 จังหวัดเพชรบรูณ์ 
ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ตามค าสั่ง โรงเรยีนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ที ่23/2566 
เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566  
รายชื่อ ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที ่SC: Safety Center 
               1.1  นายเริงฤทธิ์   แก้วยศ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

E-mail : dr_roengrit@na.ac.th 
Tel : 09-8748-4959 

1.2 นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ร าเจริญ ตำแหน่ง รองผู้อ านวยการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
E-mail : natthanan2518@gmail.com 
Tel : 06-1419-7963 

1.3 นางประภาพรรณ  ชอดริ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
E-mail : praphaphan@na.ac.th 
Tel : 08-6589-7429 

มีหน้าที่  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากท่ี Operator ไดท้ าการรับ 
เรื่อง และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผล 
การด าเนินการ จนถึงการแจ้งปิด Case หรือส่งต่อไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หากเป็น Case ที่อยู่ 
ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เจ้าหน้าที ่Operator 
2.1 นายนายทวีศักดิ์  สินทรัพย์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ

E-mail : taweesak@na.ac.th 
Tel : 08-9704-6636 

2.2 นางสาวพิชญานิน  บัวอุไร  ต าแหน่ง คร ูวิทยฐานะครชู านาญการ 
E-mail : Pitchayanin@na.ac.th 
Tel : 09-0894-5455 

มีหน้าที ่Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อและรายงานข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC 
 



โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลาง ของ 
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ดังนี้ 

E-mail : moesc.1067380599@gmail.com 
 
 
 

ลงชื่อ 
 

(นายเริงฤทธิ์   แก้วยศ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 



 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนเนินพิทยาคม 
ที่  20 /  ๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนเนินพิทยาคม 
--------------------- 

   เพื ่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียน เนินพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย             
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเนิน
พิทยาคม ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๕    เมื่อวันที่ 23 มกราคม ๒๕66  โรงเรียนเนินพิทยาคม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  ความปลอดภัยโรงเรียนเนินพิทยาคม ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑  นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์              

          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเนินพิทยาคม 
      ๑.๒  นางมาลัยพร วงศ์กาอินทร์   

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโคก 
      ๑.๔  พ.ต.ต.ประหยัด ภูศรีเทศ 
             สารวัตรปราบปราม สถานีตำรวภูธรบ้านโคก 
   มีหน้าที ่ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 
   ๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑ นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น     ประธานกรรมการ 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 
       ๒.๒ นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน                       รองประธานกรรมการ 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 

    ๒.๓ นางชณุตพร   ศรีทา       กรรมการ 
             ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม      

          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
    ๒.4 นายวิเชียร   บุญช่วยสุข    กรรมการ 

             ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม      
          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอาคารสถานที่   

                         ๒.5 นางชุติกาญจน์   คำจีระ     กรรมการ 
             ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม  

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน   
                         ๒.6 นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์    กรรมการ 
             ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม  
   ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ Operator โรงเรียนเนินพิทยาคม       



                         ๒.7 นางวัณณิตา   แก้วตัน     กรรมการและเลขานุการ 
             ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม  
   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ Operator โรงเรียนเนินพิทยาคม    
 
    มีหน้าที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย 
และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอั นตรายต่าง ๆ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

      สั่ง ณ วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 
 
 
         (นายพงษ์ศักดิ์  กางถ่ิน) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนเนินพิทยาคม 
ที่  21 /  ๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเนินพิทยาคม 
--------------------- 

   เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเนินพิทยาคม เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนเนินพิทยาคม จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
ของโรงเรียนเนินพิทยาคม ประกอบด้วย 
 
  ๑. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center  
       1.๑ นายพงษ์ศักดิ์   กางถิ่น            ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม           หัวหน้า 
       1.๒ นางเพ็ญศรี  ประจันตะเสน   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม     เจ้าหน้าที ่
      1.๓ นางชณุตพร   ศรีทา   ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม              เจ้าหน้าที่ 
 

   มีหน้าที่ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operator ได้ทำการ        
รับเรื่อง และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงาน
ผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษา หากเป็น Case ที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากเป็น Case ที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     

 ๒. เจ้าหน้าที่ Sc Operator  
       2.๑ นางวัณณิตา  แก้วตัน  ครโูรงเรียนเนินพิทยาคม             หัวหน้า                               
       2.๒ นางสาวสุจิตรา  ปอดทองจันทร์ ครโูรงเรียนเนินพิทยาคม                    เจ้าหน้าที ่
 

            มีหน้าที ่Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังเนินพิทยาคมสรุป
เหตุการณ ์เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อและรายงานข้อมูลไปยัง 
เจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 
  

 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
  ๓.๑ นางชณุตพร   ศรีทา   ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม              หัวหน้า 
  ๓.๒ นางชุติกาญจน์ คำจีระ  ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม         เจ้าหน้าที่ 
  ๓.๓ นางวรัทยา  จอมศรี  ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม         เจ้าหน้าที่ 
  ๓.๔ นายวิเชียร  บุญช่วยสุข ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม         เจ้าหน้าที่ 
   

 มีหน้าที่  รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
 
 



 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin  
  4.๑ นางวัณณิตา   แก้วตัน  ครโูรงเรียนเนินพิทยาคม             หัวหน้า                               
   4.๒ นางสาวสุจิตรา  ปอดทองจันทร์ ครโูรงเรียนเนินพิทยาคม                    เจ้าหน้าที ่
  ๔.๓ นางสาวปวชิญา พรหมมา ครโูรงเรียนเนินพิทยาคม                    เจ้าหน้าที ่
   
  มีหน้าที ่  รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน
และกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิกและ
บทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่ ๒๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๖ 

 
 

 
 

        
      (นายพงษ์ศักดิ์  กางถิ่น) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนเนินพิทยาคม 

 เขียนที ่โรงเรียนเนินพิทยาคม 
 110 หมู่ 2 ตำบลบ้านโคก  อำเภอเมือง 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ 
  วันที่ 24 มกราคม ๒๕๖6 
 

  ข้าพเจ้า นายพงษ์ศักดิ ์  กางถิ ่น ตำแหน่ง  ผู ้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม รหัสสถานศึกษา 
1067380583 จังหวัดเพชรบูรณ์   ได้มอบหมายงานในหน้าที่   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center      
ตามคำสั่งโรงเรียนเนินพิทยาคม  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  MOE Safety Center  
ของโรงเรียนเนินพิทยาคม  ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC  Safety Center 
      ๑.๑ นายพงษ์ศักดิ์  กางถิ่น           ตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนเนินพิทยาคม 
           E-mail : pong0855@gmail.com 
            Tel : 0815323932 
     ๑.๒ นางเพ็ญศรี  ประจันตะเสน  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยโรงเรียนเนินพิทยาคม 
           E-mail : pensriprajuntasen@outlook.co.th 
            Tel : 080-1481877 
     ๑.๓ นางชณุตพร  ศรีทา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม 
           E-mail : Chanutpron2508@gmail.com 
            Tel : 0909178989 
  มีหน้าที่ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operator ได้ทำการ        
รับเรื่อง และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงาน
ผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษา หากเป็น Case ที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากเป็น Case ที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๒. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
      ๒.๑ นางวัณณิตา  แก้วตัน ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม 
           E-mail : tnern17@npks.ac.th 
            Tel : 0๘๙๐๑๘๕๘๑๕ 
     ๒.๒ นางสาวสุจิตรา  ปอดทองจันทร์  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม 
           E-mail : tnern22@npks.ac.th 
            Tel : 0879617794 
  มีหน้าที ่   Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังเนินพิทยาคม   
สรุปเหตุการณ ์เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อและรายงานข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าที่ SC Action 
 
 
 
 
 



 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
     ๑.๓ นางชณุตพร  ศรีทา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม 
           E-mail : Chanutpron2508@gmail.com 
            Tel : 0909178989 
  ๓.๒ นางชุติกาญจน์ คำจีระ  ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม         เจ้าหน้าที่ 
           E-mail : Chutikankumjeera@gmail.com 
            Tel : 064-2426293 
  ๓.๓ นางวรัทยา  จอมศรี  ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม         เจ้าหน้าที่ 
           E-mail : tnern6@npks.ac.th 
            Tel : 0646952944 
   มีหน้าที่  รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่าย หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
 
 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin  
     ๒.๑ นางวัณณิตา  แก้วตัน ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม 
           E-mail : tnern17@npks.ac.th 
            Tel : 0๘๙๐๑๘๕๘๑๕ 
     ๒.๒ นางสาวสุจิตรา  ปอดทองจันทร์  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม 
           E-mail : tnern22@npks.ac.th 
            Tel : 0879617794 
  มีหน้าที ่  รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน
และกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิกและ
บทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 
โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลางของ โรงเรียนเนิน
พิทยาคม ดังนี้ 
            E-mail : moesc.1067380583@gmail.com     

                                                             
      
 
       
     ลงชื่อ 
                                (นายพงษ์ศักดิ์  กางถ่ิน) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

--------------------- 
          เพ่ือให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนระบุชื่อโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
บึงสามพันวิทยาคม ในคราวประชุมครั้งที่ 1 /2565  เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.๒565  โรงเรียนบึงสามพัน
วิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑ นางศานิต  ชาติกรณ์  
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
      ๑.๒ นายสุรชาติ  มูลละมัย 
            ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
      ๑.๓ นายธีรพจน์  ฟักน้อย 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน 
      ๑.๔ พ.ต.อ.อนุกูล  ดาวลอย 
           รองผู้บังคับการต ารวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์ 
            รักษาราชการแทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบึงสามพัน 
   มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
   ๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑ นายมานะ  มะสิน       ประธานกรรมการ 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
       ๒.๒ ว่าที่ร้อยตรีฆนากร  นาราษฎร์                    รองประธานกรรมการ 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
      ๒.๓ นางจิตราภรณ์  โกบุตร      กรรมการ 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
      2.4 นายศักดิ์สุริยัน  กองเตย      กรรมการ 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    
      2.5 นายเชษฐา  กลิ่นเทศ      กรรมการ 
   ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  
 



        -๒- 
 

    ๒.6 นางพรพนา  แก้วกาหลง      กรรมการ 
                             คร ูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม      
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
      ๒.7 นางอาภาพร  บุญเติม      กรรมการและเลขานุการ 
                    คร ูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
                             ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ Operator โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
    มีหน้าที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ประกาศ ณ วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 
 
                      (นายมานะ  มะสิน) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม   
ที่  ๓๓ /2566 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม   
--------------------- 

 
   เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ของโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  ประกอบด้วย 

๑. เจ้าหน้าที่ Super SC-Operator (Safety Center Operator)  
๑.๑ นายมานะ  มะสิน         หัวหน้า 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม   
๑.๒ ว่าที่ร้อยตรีฆนากร  นาราษฎร์                         เจ้าหน้าที่ 
  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

       ๑.๓ นางอาภาพร  บุญเติม      เจ้าหน้าที่ 
                            คร ูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
            ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ Operator โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม   
       ๑.๔ นางสาวธนาวดี  อินทะนอย              เจ้าหน้าที่ 
             คร ูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม   
 
    มีหน้าที่ รับทราบเรื่องที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center โดยตรวจสอบที่ 
sc.moesafetycenter.com ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งเข้ามายังสถานศึกษาสรุปเหตุการณ์เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัย 
ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และประสานส่งต่อข้อมูลในยังเจ้าหน้าที่ SC-Action โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าหน้าที ่SC-Operator ก่อนทุกครั้ง 
 
   ๒. เจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action 
       ๒.๑ นางจิตราภรณ์  โกบุตร      เจ้าหน้าที่ 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่  SC-Action 
      2.๒ นายศักดิ์สุริยัน  กองเตย      เจ้าหน้าที่ 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  ปฏิบัติหน้าที่  SC-Action  
      2.๓ นายเชษฐา  กลิ่นเทศ      เจ้าหน้าที่ 

ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฯ  ปฏิบัติหน้าที่  SC-Action 
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        ๒.๔ นางอรุณรัตน์  ต้นสาลี            เจ้าหน้าที่ 
             คร ูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    ปฏิบัติหน้าที่  SC-Action 
      2.๕ นายเสถียรพงษ์  อติจรรยานุรักษ์            เจ้าหน้าที่ 
             คร ูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    ปฏิบัติหน้าที่  SC-Action 
      ๒.๖ นางสุนันท์  คุ่ยต่วน             เจ้าหน้าที่ 
             คร ูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    ปฏิบัติหน้าที่  SC-Action 
      ๒.๗ นางภัทธมล  ผลสว่าง             เจ้าหน้าที่ 
             คร ูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    ปฏิบัติหน้าที่  SC-Action 

    ๒.๘ นางเพียงใจ ค ามุง              เจ้าหน้าที่ 
             คร ูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    ปฏิบัติหน้าที่  SC-Action 

    ๒.๙ นางศิริภรณ์  จุลฬา             เจ้าหน้าที่ 
             คร ูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม    ปฏิบัติหน้าที่  SC-Action 
 
   มีหน้าที ่ดูแล รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาCase ที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center 
โดยพิจารณามอบหมายให้ SC-Action เป็นราย Case จะมอบหมายเฉพาะบุคคลหรือในรูปของคณะกรรมการ
ลงไปแก้ไขปัญหา โดยจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหารายงานผลการ
ด าเนินการ จนถึงการแจ้งปิด Case และการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการออก
รายงานการด าเนินการสู่หน่วยงานต้นสังกัดหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่ 26  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 
 
                        (นายมานะ  มะสิน) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม   

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
 

 เขียนที ่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
  วันที่   26  มกราคม  2566 
  ข้าพเจ้า นายมานะ  มะสิน  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รหัสหน่วยงาน / 
สถานศึกษา ๑๐๖๗๓๘๐๖๑๒ จังหวัด เพชรบูรณ์  ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE 
Safety Center ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระบุส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ /โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียน
บึงสามพันวิทยาคม  ลงวันที่ 26  มกราคม  2566  รายชื่อ ดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่ SC-Operator : Safety Center Operator  
๑.๑ นายมานะ  มะสิน        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  
 E:mail : mana@bwit.ac.th 

Tel : 082-8785123 
๑.๒ ว่าที่ร้อยตรีฆนากร นาราษฎร์ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

E:mail : kanakorn@bwit.ac.th 
   Tel : 084-050๑932 

     ๑.๓ นางอาภาพร  บุญเติม  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
E:mail : ar20bunterm@gmail.com 

   Tel : 081-2857633 
       ๑.๔ นางสาวธนาวดี  อินทะนอย ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

E:mail : thanawadee@bwit.ac.th 
   Tel : 082-8874903 
  มีหน้าที่ รับทราบเรื่องที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center โดยตรวจสอบที่ 
sc.moesafetycenter.com ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งเข้ามายังสถานศึกษาสรุปเหตุการณ์เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัย 
ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และประสานส่งต่อข้อมูลในยังเจ้าหน้าที่ SC-Action โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าหน้าที่ SC-Operator ก่อนทุกครั้ง 
 
 ๒. เจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action       ๑.๑ นายมนตรี  ส าเภา      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  
      ๒.๑ นางจิตราภรณ์  โกบุตร       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

E:mail : jitraporn@bwit.ac.th 
   Tel : 083-9926965 

๒.๒ นายศักดิ์สุริยัน  กองเตย       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
E:mail : saksuriyan@bwit.ac.th 

   Tel : 061-0750556 
      ๒.๓ นายเชษฐา  กลิ่นเทศ ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

E:mail : chetta@bwit.ac.th 
   Tel : 093-1313615 
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        ๒.๔ นางอรุณรัตน์  ต้นสาลี   ต าแหน่งครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

E:mail : Teacherarunrat@gmail.com 
   Tel : 086-2058756 
      ๒.๕ นายเสถียรพงษ์  อติจรรยานุรักษ์  ต าแหน่งครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

E:mail : Sateinpong@Bwit.ac.th 
   Tel : 095-6251854 
      ๒.๖ นางสุนันท์  คุ่ยต่วน   ต าแหน่งครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

E:mail : sunan@bwit.ac.th 
   Tel : 081-6049747 
      ๒.๗ นางภัทธมล  ผลสว่าง   ต าแหน่งครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

E:mail : pattamon@bwit.ac.th 
   Tel : 089-4379898 
        ๒.๘ นางเพียงใจ ค ามุง    ต าแหน่งครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

E:mail : ngoaa.06@gmail.com 
   Tel : 081-2813069 
          ๒.๙ นางศิริภรณ์  จุลฬา   ต าแหน่งครโูรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

E:mail : krooying@bwit.ac.th 
Tel : 086-7377855 

 
มีหน้าที ่ดูแล รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาCase ที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center 

โดยพิจารณามอบหมายให้ SC-Action เป็นราย Case จะมอบหมายเฉพาะบุคคลหรือในรูปของคณะกรรมการ
ลงไปแก้ไขปัญหา (เจ้าหน้าที่ SC-Operator ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ SC-Action โดยต าแหน่ง และข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาควรเป็นเจ้าหน้าที่ SC-Action เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่มี
ความเกี่ยวข้อง เช่น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในชั้นเรียนที่ตนเองเป็นครูประจ าชั้น) โดยจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหารายงานผลการด าเนินการ จนถึงการแจ้งปิด Case 
และการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการออกรายงานการด าเนินการสู่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 

 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลาง
ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ดังนี้ 
            E-mail : moesc.1067380612@gmail.com 
 
    
                                                             ลงชื่อ 
                   (นายมานะ  มะสิน) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
 

mailto:krooying@bwit.ac.th
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ค ำสั่ง โรงเรียนพัชรพิทยำคม 

ที่  ๑๔ / ๒๕๖๖ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยโรงเรียนพัชรพิทยำคม 

 ……………………………………. 

  เพื่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนพัชรพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายความปลอดภัยในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
           อาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพัชรพิทยาคม ในคราวประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนพัชรพิทยาคม ประกอบด้วย 
๑. ที่ปรึกษำ 

๑.๑ นายอาทิตย์  ล้อมปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพชัรพิทยาคม 
๑.๒ นายสังคม  คูณโห  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลนาปา่ 
๑.๓ พ.ต.ท.กรเอก  ค าวิเศษ รองผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ 

  มีหน้ำที ่ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
  ๒. คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยโรงเรียน 
       ๒.๑ นางสาวณฐมน  คุณเท่ียง      ผู้อ านวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม ประธานกรรมการ 
       ๒.๒ นายทิฆัมพร  อ่อนละออ      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมกา
       ๒.๓ นายขวัญ  ขวัญมุข      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
       ๒.๔ นางนาที  เทียนเหลือ      ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ 
                ๒.๕ นางสาวนันทนา ลูกจันทร์      ครูแนะแนว/จิตวิทยาโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
                                                                   ปฏิบัติหน้าที่ Operator โรงเรียนพัชรพิทยาคม 
                       มีหน้ำที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการป้องกัน คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่างๆ 
ทามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา     

  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

      ลงชื่อ 
              (นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนพชัรพทิยาคม 



 
ค ำสั่ง โรงเรียนพัชรพิทยำคม 

ที่    ๑๕ / ๒๕๖๖ 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนพัชรพิทยำคม 

 ……………………………………. 

  เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ  MOE Safety Center ของโรงเรียนพัชรพิทยาคม เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  

           อาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกา ร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพัชรพิทยา
คม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โรงเรียนพัชรพิทยาคม จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนพัชรพิทยาคม ประกอบด้วย 
 

๑. เจ้ำหน้ำที่ Operator 
๑.๑ นายขวัญ ขวัญมุข  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า  
๑.๒ นางสาวนันทนา ลูกจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ เจา้หน้าที่ 

  มีหน้ำที ่Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียนพัชรพิทยาคม 
สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อและรายงานข้อมูลไปยัง SC 
  ๒. เจ้ำหน้ำที่ SC : Safety Center 
       ๒.๑ นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง      ผู้อ านวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม หัวหน้า 
       ๒.๒ นายทิฆัมพร  อ่อนละออ      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ 

     ๒.๓ นายขวัญ  ขวัญมุข      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที ่
                       มีหน้ำที ่รับผิดชอบในการแก้ปัญหา เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากท่ี Operator ได้ท าการรับ
เรื่องและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการ
ด าเนินการจนถึงการแจ้งปิด Case หรือส่งต่อไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากเป็น Case ที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ด้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบครอบ     

  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๖ 
      ลงชื่อ 
              (นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนพชัรพทิยาคม 



 
แบบมอบหมำยงำนเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE Safety Center   

โรงเรียนพัชรพิทยำคม 
            เขียนที่ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 
            วันที่ 26 มกราคม 2566 
 ข้าพเจา้..นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง ต าแหน่ง..ผู้อ านวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม รหัสหน่วยงาน/
สถานศึกษา 1067380585 จังหวัดเพชรบูรณ์.... ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ตามค าสั่งโรงเรียนพชัรพิทยาคม  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียน
พัชรพิทยาคม ลงวันที่ 26  มกราคม  2565 มีรายชื่อ ดังนี้ 
 1. เจ้ำหน้ำที่ SC : Safety Center 
 1.1 นายทิฆัมพร  อ่อนละออ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
  E-mail : kageonlaor161@gmail.com 
  Tel : 0931342087 
 1.2 นายขวัญ  ขวัญมุข       ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
  E-mail : krukwan2558@gmail.com 
  Tel : 0661655845 
 มีหน้ำที ่รับผิดชอบในการแก้ปัญหา เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากท่ี Operator ได้ท าการรับเรื่องและ
ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินการ
จนถึงการแจ้งปิด Case หรือส่งต่อไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากเป็น Case ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            2. เจ้ำหน้ำที่ Operator 
   2.1 นายขวัญ ขวัญมุข   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  E-mail : krukwan2558@gmail.com 
  Tel : 0661655845 
   2.1 นางสาวนันทนา ลูกจันทร์  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
  E-mail : hayashi.nunjo@gmail.com 
  Tel : 0810424045 

      มีหน้ำที ่Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียนพัชรพิทยาคม สรุป
เหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อและรายงานข้อมูลไปยัง SC 
 
 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ E-mail ส่วนกลางของ
โรงเรียนพัชรพิทยาคม ดังนี้ 
  E-mail : moesc1067380585@gmail.com  
       ลงชื่อ 
              (นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม 



 
 
 

E – Mail  ส่วนกลำง ตำมที่ สพฐ.ก ำหนด 
E – Mail  : moesc.c017@gmail.com 

 
E – Mail ศูนย์ควำมปลอดภัยโรงเรียนพัชรพิทยำคม 
E – Mail  : moesc1067380585@gmail.com 

 
 
 











 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
ที่  ๐13 / ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
--------------------- 

   เพื่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
เพชรบูรณ์วิทยา ในคราวประชุมครั้งที ่ ๙/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา          
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑ นายจำรอง   กองสังข์ 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
      ๑.๒ นายเจตนา   สุขสมบูรณ์ 
            ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน 
      ๑.๓ ดต.วิรัช   อ่วมธรรม 
            หัวหน้าตู้ยามตำบลน้ำร้อน 
   มีหน้าที ่ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 
   ๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑ นายสิทธิโชค ทองโคตร   ประธานกรรมการ 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา   
       ๒.๒ นางสาววัชราภรณ์   โทนแก้ว                รองประธานกรรมการ 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา   
       ๒.๓ นายวิวัตถ์   ไกรสิงห์   กรรมการ 
             ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
        ๒.๔. นางรจนา   พรมนนท์   กรรมการ 
                               ครชูำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center 

   ๒.๕. นายชัยยุทธ   กันทะยะ     กรรมการ 
   ครชูำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center 
 



   ๒.๖. นายสุรไกร   แก้วเสมา   กรรมการ 
   ครชูำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center 
      ๒.๗. นางศิริภรณ์   สุวรรณไตรย์  กรรมการ 
   ครชูำนาญการ 
             ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center 
      ๒.๘. นางกัณหา   วันดี   กรรมการและเลขานุการ 
                                ครชูำนาญการพิเศษ 
                                ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ Operator โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
      ๒.๙. นายพิทักษ์   เงินทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ Operator โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
    มีหน้าที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย 
และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  26  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 
  

                                                        
 
 
       (นายสิทธิโชค  ทองโคตร) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
ที่  014 /  ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
--------------------- 

   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
ของโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ประกอบด้วย 
    ๑. เจ้าหน้าที่ Operator  
       ๑.๑ นางกัณหา   วันดี       หัวหน้า 
                              ครชูำนาญการพิเศษ 
       ๑.๒ นายพิทักษ์   เงินทอง             เจ้าหน้าที่ 
             ครผูู้ช่วย 
    มีหน้าที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังเพชรบูรณ์วิทยา 
สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อและรายงานข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าที่ SC 
   ๒. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center  
       ๒.๑ นายสิทธิโชค ทองโคตร      หัวหน้า 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา    
       ๒.๒ นางสาววัชราภรณ์   โทนแก้ว            เจ้าหน้าที่ 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียน         
       ๒.๓ นายวิวัตถ์   ไกรสิงห์             เจ้าหน้าที่ 
             ครชูำนาญการพิเศษ 
      ๒.๔ นางรจนา   พรมนนท์             เจ้าหน้าที่ 
             ครชูำนาญการพิเศษ 
      ๒.๕ นายชัยยุทธ   กันทะยะ             เจ้าหน้าที่ 
             ครชูำนาญการพิเศษ 
      ๒.๖ นายสุรไกร   แก้วเสมา             เจ้าหน้าที่ 
             ครชูำนาญการพิเศษ 
      ๒.๗ นางศิริภรณ์   สุวรรณไตรย์            เจ้าหน้าที่ 
   ครูชำนาญการ 
    



มีหน้าที ่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ Operator ได้ทำการรับเรื่อง 
และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
จนถึงการแจ้งปิด Case หรือส่งต่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากเป็น Case ที่อยู ่ในอำนาจหน้าที่ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  26  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 
 

                                                        
 
       (นายสิทธิโชค ทองโคตร) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 

 

 เขียนที่ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
  วันที่ 26 มกราคม ๒๕๖6 
 

  ข้าพเจ้า นายสิทธิโชค ทองโคตร ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา รหัสสถานศึกษา 
106738058๔ จังหวัดเพชรบูรณ์   ได้มอบหมายงานในหน้าที่   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center      
ตามคำสั่งโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  MOE Safety Center  
ของโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา  ลงวันที่ 26 มกราคม ๒๕๖6 รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center 
      ๑.๑ นายสิทธิโชค ทองโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
           E-mail : Sittichokthongkot@gmail.com 
            Tel : ๐๖3-8485921 
     ๑.๒ นางสาววัชราภรณ์  โทนแก้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
           E-mail : Krujeaw@gmail.com 
            Tel : ๐๙๐-๒๒๐๗๓๕๒ 
     ๑.๓ นายชัยยุทธ  กันทะยะ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
           E-mail : Chaiyoot82@gmail.com 
            Tel : ๐๘๓-๐๖๗๓๔๕๐ 
  มีหน้าที่    รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ Operator ได้ทำการรับเรื่อง และ
ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
จนถึงการแจ้งปิด Case หรือส่งต่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากเป็น Case ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๒. เจ้าหน้าที่ Operator 
      ๒.๑ นางกัณหา  วันดี ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
           E-mail : kanhaw122012@gmail.com 
            Tel : ๐๘๖-๒๐๖๑๕๑๐ 
     ๒.๒ นายพิทักษ์  เงินทอง  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
           E-mail : armpithak89@gmail.com 
            Tel : ๐๙8-0461956 
  มีหน้าที ่   Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังเพชรบูรณ์วิทยา   
สรุปเหตุการณ ์เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อและรายงานข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าที่ SC 
 
 
 
 



  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลางของ 
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาดังนี้ 
            E-mail : moesc.1067380584@gmail.com 
                                                                  

 ลงชื่อ 

 
                                (นายสทิธิโชค ทองโคตร) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 

 

 

 













 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
ที่  ๑๔ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยโรงเรยีนเพชรละครวทิยำ 
--------------------- 

   เพื่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียน เพชรละครวิทยำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและกำรแก้ไขปัญหำ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโยบำยควำมปลอดภัยในกำรเสริมสร้ำง
ควำมปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียน    
เพชรละครวิทยำ ในครำวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเพชรละครวิทยำ        
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยโรงเรียนเพชรละครวิทยำ ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา (จ านวนตามความเหมาะสม) 
      ๑.๑ นางรัตนา  มาลากรณ ์
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพชรละครวิทยา 
  มีหน้าที่  ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
  ๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑ นำยสุวรรณชัย พรหมศร    ประธำนกรรมกำร 
                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
       ๒.๒ นำงสำวศศิมำ นำมวงษ ์    รองประธำนกรรมกำร 
             รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
        ๒.๓. นำยบุญม ี มุคสิงห ์     กรรมกำร 
                               ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
             ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ Admin 
      ๒.4. นำงรัชนี  มำกแก้ว       กรรมกำรและเลขำนุกำร  
                                ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
                                ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ SC Operator โรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
           ๒.๕. นำยสนิท อุชะชำ       กรรมกำรและเลขำนุกำร  
                                ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
                                ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ SC Action โรงเรียนเพชรละครวิทยำ 



    มีหน้ำที่ เสริมสร้ำงควำมปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุขและได้รับกำรปกป้อง คุ้มครองควำมปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำย 
และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัยอันตรำยต่ำงๆ
ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 
                (นำยสุวรรณชัย  พรหมศร) 
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
ที่  ๑๓ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งเจำ้หน้ำที่ดแูลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
--------------------- 

   เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเพชรละครวิทยำ เป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร และกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย  
   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนเพชรละครวิทยำ จึงแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
ของโรงเรียนเพชรละครวิทยำ ประกอบด้วย 

 1. เจ้ำหน้ำที่ Super SC Operator 
       1.๑ นำยสุวรรณชัย  พรหมศร   หัวหน้ำ 
             ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวทิยำ 
        1.๒ นำงสำวศศิมำ  นำมวงษ์    เจ้ำหน้ำที่ 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
      ๑.๓ นำยบุญมี  มุคสิงห ์    เจ้ำหน้ำที่ 
             ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
             ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ Admin 
      ๑.๔ นำงรัชนี   มำกแก้ว    เจ้ำหน้ำที่ 
             ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

  มีหน้ำที่  รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นผู้ด ำเนินงำนต่อหลังจำกที่ SC Operator ได้ท ำกำร 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้ำหน้ำที่ SC Action ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ วิเครำะห์ หำข้อสรุปกำรแก้ไขปัญหำ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร จนถึงกำรอนุมัติปิด Case หรือกำรอนุมัติส่งต่อไปยังสถำนศึกษำหำกเป็น Case ที่อยู่ 
ในอ ำนำจหน้ำที่ของสถำนศึกษำ หรือกำรอนุมัติส่งต่อไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่อยู่ 
ในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 
 
 

 



๒. เจ้ำหน้ำที่ SC Operator  
       ๒.๑ นำงรัชนี   มำกแก้ว    หัวหน้ำ 
                         ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
            ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ SC Operator 
       ๒.๒ นำงสำวกัญญำลักษณ์ เรืองฤทธิ์   เจ้ำหน้ำที่ 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 
   มีหน้าที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียนเพชรละคร
วิทยา สรุปเหตุการณ ์เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกตอ้ง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ 
SC Action หรือสถานศกึษาในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. เจ้ำหน้ำที่ SC Action 
       ๓.๑ นำยสนิท  อุชะชำ    หัวหน้ำ 
                         ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
             ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ SC Action  
       ๓.๒ นำงหนูพิศ  ถิ่นทัพไทย           เจ้ำหน้ำที่ 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

มีหน้ำที่  รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ประสำนงำนเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย 
หำข้อสรุปกำรแก้ไขปัญหำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

 ๔. เจ้ำหน้ำที่ Admin  
       ๔.๑ นำยสุวรรณชัย  พรหมศร   หัวหน้ำ 
                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
       ๔.๒ นำงสำวศศิมำ  นำมวงษ์            เจ้ำหน้ำที่ 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 

    ๔.๓ นำยบุญมี  มุคสิงห ์    เจ้ำหน้ำที่ 
             ครูโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
            ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ Admin 
 

มีหน้ำที่  รับผิดชอบในกำรเพิ่มหน่วยงำน กำรเชิญสมำชิกเข้ำสู่หน่วยงำน และกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงำนสถำนศึกษำ สมำชิกและบทบำทหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำน 
 
 
 
 
 

 



  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 
                (นำยสุวรรณชัย  พรหมศร) 
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนเพชรละครวิทยา 

 
 เขียนที่ โรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
  วันที่ ๒๖ เดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ข้ำพเจ้ำ นำยสุวรรณชัย  พรหมศร  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนเพชรละครวิทยำ รหัส 
สถำนศึกษำ ๑๐๖๗๓๘๐๖๐๙ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมำยงำนในหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ตำมค ำสั่งโรงเรียนเพชรละครวิทยำ เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของ    
โรงเรียนเพชรละครวิทยำ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๕ รำยชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
      ๑.๑ นำยสุวรรณชัย  พรหมศร ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวทิยำ 
           E-mail : krusuwanchai@phetlakorn.ac.th 
            Tel : 088-2824496 
     ๑.๒ นำงสำวศศิมำ  นำมวงษ ์ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวทิยำ 
           E-mail : sasima.nam@phetlakorn.ac.th 
            Tel : 065-2394564 
  มีหน้ำที่  รับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นผู้ด ำเนินงำนต่อหลังจำกที่ SC Operator ได้ท ำกำร 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้ำหน้ำที่ SC Action ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ วิเครำะห์ หำข้อสรุปกำรแก้ไขปัญหำ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร จนถึงกำรอนุมัติปิด Case หรือกำรอนุมัติส่งต่อไปยังสถำนศึกษำหำกเป็น Case ที่อยู่ 
ในอ ำนำจหน้ำที่ของสถำนศึกษำ หรือกำรอนุมัติส่งต่อไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่อยู่ 
ในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator 
      ๒.๑ นำงรชันี  มำกแก้ว ต ำแหน่ง ครูโรงเรียนเพชรละครวทิยำ 
           E-mail : ratchanee.mak@phetlakorn.ac.th 
            Tel : 065-2394564 
     ๒.๒ นำงสำวกัญญำลกัษณ์  เรืองฤทธิ ์ต ำแหน่ง ครูโรงเรียนเพชรละครวทิยำ 
           E-mail : ganyalak@phetlakorn.ac.th 
            Tel : 090-4536607 
  มีหน้ำที่  Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียนเพชรละคร
วิทยา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ 
SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
      ๓.๑ นำยสนิท  อุชะชำ ต ำแหน่ง ครูโรงเรียนเพชรละครวทิยำ 
           E-mail : snit_uch@phetlakorn.ac.th 
            Tel : ๐๘๕-๒๖๙๗๘๐๖ 
     ๓.๒ นำงหนูพิศ  ถิ่นทัพไทย ต ำแหน่ง ครูโรงเรียนเพชรละครวทิยำ 
           E-mail : hnoopit_thin@phetlakorn.ac.th 
            Tel : ๐๘๔-๓๔๑๒๘๖๐ 
  มีหน้ำที่  รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ประสำนงำนเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝำ่ย 
หำข้อสรุปกำรแก้ไขปัญหำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
      ๔.๑ นำยสุวรรณชัย  พรหมศร ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวทิยำ 
           E-mail : krusuwanchai@phetlakorn.ac.th 
           Tel : 088-2824496 
     ๔.๒ นำยบุญมี  มุคสงิห ์ ต ำแหน่ง ครูโรงเรียนเพชรละครวทิยำ 
           E-mail : boonmee.muk@phetlakorn.ac.th 
            Tel : ๐๘๔-๕๙๓๕๘๙๗ 

  มีหน้ำที่  รับผิดชอบในกำรเพิ่มหน่วยงำน กำรเชิญสมำชิกเข้ำสู่หน่วยงำน และกำรก ำหนดบทบำท
หน้ำที่ภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงำนสถำนศึกษำ สมำชิกและบทบำทหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำน 
  โดยมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงำนโดยใช้ Email ส่วนกลำง 
ของโรงเรียนเพชรละครวิทยำ ดังนี้ 

E-mail : moesc.๑๐๖๗๓๘๐๖๐๙๙@gmail.com 
 
    
                                                             ลงชื่อ 
               (นำยสุวรรณชัย  พรหมศร) 
              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพชรละครวิทยำ 
 



 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย              
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้าง                 
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเมือง
กลางวิทยาคม  ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ประกอบด้วย 
 

  ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑  นายสมศักดิ์  บุญแจ้ง 
                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
     ๑.2  นางกิ่งดาว  ค าสอด 
            ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
      ๑.3 นางสาวเนาวรัตน์  นาควิจิตร 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก                

         จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1.4 พ.ต.อ.ปริญญา  ทองมา 
            ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรบ้านกลาง  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1.5 นายบุญมา  แดงด้วง 
                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

   มีหน้าที่  ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
 

   ๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑ นายรัชชาพงษ์  อยู่สุข ประธานกรรมการ 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม  
       ๒.๒ นางวิไลพร  ยิ้มเยาะ        รองประธานกรรมการ 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
      ๒.๓ นายณรงค์  พานทองค า กรรมการ 
             ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
        ๒.๔. นายล าเนา  จันทร์ทรงกรด  กรรมการ 
                               ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
 



      2.5 นางพรทิพย์  พรมทอง   กรรมการ 
   ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
                2.6 นางศรธิกานต์ เทพค าดี   กรรมการ 
   ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
       ๒.7. นางสายฝน  ถวิลไพร   กรรมการ   
                                คร ูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
       2.8 นายศราวุธ  มีสัตย์   กรรมการ 
   ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
                                ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Operator โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
      2.9 นายสมจิตร  พรมทอง     กรรมการและเลขานุการ 
                                ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
                                ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที ่SC Operator โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
 
    มีหน้าที่ เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน            
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่   23   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖6 

                                             
                                             (นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
                                                    

  ค าสั่งโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
ที่  20   /  ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ของโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ประกอบด้วย 
    ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC-Operator (Safety Center Operator)  
       ๑.๑ นายรัชชาพงษ์  อยู่สุข                     หัวหน้า 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
      ๑.๒ นางวิไลพร  ยิ้มเยาะ            เจ้าหน้าที ่
           รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม   
      ๑.3 นายล าเนา  จันทร์ทรงกรด           เจ้าหน้าที ่
                              ครโูรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      ๑.4 นายสมจิตร พรมทอง                     เจ้าหน้าที ่
                              ครโูรงเรียนเมอืงกลางวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากิจการนักเรียน  
      1.5 นายศราวุธ  มีสัตย์                              เจ้าหน้าที ่
                              ครโูรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้ากิจการนักเรียน 
 

    มีหน้าที่  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operator ได้ท า                    
การรับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการด าเนินการ จนถึงการอนุมัตปิิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่อยู่              
ในอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่                 
ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  ๒. เจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action  
      ๒.1 นายล าเนา  จันทร์ทรงกรด             เจ้าหน้าที ่
            คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    
      ๒.2 นายสมจิตร  พรมทอง     เจ้าหน้าที ่
                               คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการ      
         

   มีหน้าที่ ดูแล รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา Case ที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center 
โดยพิจารณามอบหมายให้ SC-Action เป็นราย Case จะมอบหมายเฉพาะบุคคลหรือในรูปของคณะกรรมการลงไป
แก้ไขปัญหา (เจ้าหน้าที่ SC-Operator ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ SC-Action โดยต าแหน่ง และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาควรเป็น SC-Action เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น 



เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในชั้นเรียนที่ตนเองเป็นครูประจ าชั้น) โดยจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์หา
ข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินการ จนถึงการแจ้งปิด Case และการด าเนินการทุกขั้นตอน ต้องท า
การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทาง sc.moesafetycenter.com เพ่ือเป็นหลักฐานการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม และใช้ในการออกรายงานการด าเนินการสู่หน่วยงานต้นสังกัดหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน 

           3.เจ้าหน้าที่ SC Operator  
       3.๑ นายสมจิตร พรมทอง      หัวหน้า 
                               คร ูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักเรียน   
       3.๒ นางสายฝน ถวิลไพร              เจ้าหน้าที่ 
                               ครู โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 

มีหน้าที่  รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย                      
หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินการ 

 

๔. เจ้าหน้าที่ Admin  
       ๔.๑ นายสมจิตร พรมทอง      หัวหน้า 
                               คร ูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักเรียน   
       ๔.๒ นางสาวชนาภา  นิ่มอนงค์              เจ้าหน้าที ่
                               ครผูู้ช่วย โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม  
 

มีหน้าที่   รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการก าหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก  
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่   23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 

                                              
                                             (นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
 
 
 



 
 

            เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกดัให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลจ าเป็น
ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center   ดังนี้ 

 
แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
 

 เขียนที่ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
 

  ข้าพเจ้า  นายรัชชาพงษ์  อยู่สุขต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม รหัสสถานศึกษา 
1067380593 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ตาม
ค าสั่ง โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเมืองกลาง
วิทยาคม ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ SC-Operator : Safety Center Operator 
      ๑.๑ นายรัชชาพงษ์  อยู่สุข        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
           E-mail : ntw2515@gmail.com 
            Tel : 0925367878 
     ๑.๒ นางวิไลพร  ยิ้มเยาะ      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
           E-mail : wilaiporn.yimyoh@gmail.com 
            Tel :  0824029828 
     ๑.3 นายณรงค์  พานทองค า      ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
           E-mail : narong.art2505@gmail.com 
            Tel : 0857313709 
     ๑.4 นาย ล าเนา  จันทร์ทรงกรด           ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
           E-mail : krunao2510@gmail.com 
            Tel : 0816746077 
     ๑.5 นางสายฝน  ถวิลไพร      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
           E-mail : saifon.thawinprai@gmail.com 
            Tel : 0805530626 
     1.6 นางสาวชนาภา  นิ่มอนงค์              ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
                           E-mail : khing.200k@gmail.com 
            Tel : 0918655008 
 

  มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากท่ี SC Operator ได้ท าการ 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการด าเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



 
 

 2.เจ้าหน้าที่ SC Operator  
          2.๑ นายสมจิตร พรมทอง                       ต าแหน่ง ครู  
               E-mail : jitroister@gmail.com 
                      Tel : 0913819253        
               2.๒ นางสายฝน  ถวิลไพร              ต าแหน่ง ครู 
               E-mail : saifon.thawinprai@gmail.com 
                Tel : 0805530626 
 มีหน้าที ่   Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ 
SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
       3. เจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action 
            3.๑ นายล าเนา  จันทร์ทรงกรด                ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
                 E-mail : krunao2510@gmail.com 
                  Tel : 0816746077 
           3.๒ นายสมจิตร พรมทอง                       ต าแหน่ง ครู  
                 E-mail : jitroister@gmail.com 
                  Tel : 0913819253 
   

 มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
แก่ทุกฝ่าย หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินการ  
 

          ๔. เจ้าหน้าที่ Admin  
            ๔.๑ นายสมจิตร พรมทอง                       ต าแหน่ง ครู  
                 E-mail : jitroister@gmail.com 
                        Tel : 0913819253       

      ๔.๒ นางสาวชนาภา  นิ่มอนงค์         ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย      
                  E-mail : khing.200k@gmail.com 
                   Tel : 0918655008 
 มีหน้าที่    รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการก าหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ 
Email ส่วนกลางของ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ดังนี้ 
           E-mail  moesc.1067380593@gmail.com 

                                                             ลงชื่อ    
                                             (นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 

 

mailto:moesc.1067380593@gmail.com


                                                                                

คำสั่งโรงเรียนเมืองราดวทิยาคม 
ที่ ๓๓ / ๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรยีนเมืองราดวิทยาคม 
--------------------- 

   เพื่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
เมืองราดวิทยาคม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนเมอืงราดวิทยาคมประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา   
      ๑.๑ นายอภชิาต ิ ภักดีสาร 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
      ๑.๒ นายจินดา แก้วทอง 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซำ 
      ๑.๓ พันตำรวจเอกธีรศักดิ์    สารภูษิตสันต ์
    ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า 
      ๑.๔ นายประพาส แก้วยม 
            กำนันตำบลนาซำ 
   มีหน้าที่  ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 
 

   ๒. คณะกรรมการ (จำนวน ๕ คน หรือ ๗ คน หรือ ๙ คน หรือตามความเหมาะสม) 
       ๒.๑ นางลำดวน นักดนตร ี   ประธานกรรมการ 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
       ๒.๒ นายไพโรจน ์ เดชะรัตนางกรู                  รองประธานกรรมการ 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
        ๒.๓. นายศุภฤกษ ์ ทองแถว    กรรมการ 
      ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน 
       ๒.๔ นางสาวอนุศร พุทธา    กรรมการ   
                                ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
                                ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



      ๒.๕ นางสาวสิริมาส น้อยแก้ว   กรรมการและเลขานุการ  
                                ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
                                ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที ่SC Operator โรงเรียนเมืองราดวทิยาคม 
           ๒.๖ นางสาวมณิฐชญาณ ์ จันทร์ศรีเปรม  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ
                       คร ูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
                                ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที ่SC Action โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
    มีหน้าที่ เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจาก            
ภัยอันตรายต่างๆท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที ่ ๖   กุมภาพนัธ์   พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

                                                     
( นางลำดวน   นักดนตร ี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมอืงราดวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                       

   คำสั่งโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
 ที่  ๓๘/๒๕๖๖ 

     เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
--------------------- 

   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙ แห่งพระราชบัญญัต ิระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ประกอบด้วย 

 ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
       ๑.๑ นางลำดวน นักดนตร ี    หัวหน้า 
             ผูอ้ำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
        1.๒ นายไพโรจน ์ เดชะรัตนางกรู            เจ้าหน้าที่ 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
      ๑.๓ นายศุภฤกษ ์ ทองแถว     เจ้าหน้าที่ 
             ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน      
       ๑.๔  นางสาวอนุศร พุทธา     เจ้าหน้าที่ 
              ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
      ๑.๕ นายววิัฒน์ การมงคล    เจ้าหน้าที่ 
   ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ 
  มีหน้าที่  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู ้ดำเนินงานต่อหลังจากที ่ SC Operator         
ได้ทำการรับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการ
แก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษา     
หากเป็น Case ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator  
       ๒.๑ นางสาวสิริมาส น้อยแก้ว   หัวหน้า 
                              ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภานักเรียน  
       ๒.๒ นายณัฐกติติ ์ กลิ่นหอม     เจ้าหน้าที่ 
             ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 



   มีหน้าที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สรุปเหตกุารณ ์เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งตอ่ข้อมูลไป
ยังเจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกดัที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
       ๓.๑ นางสาวมณิฐชญาณ ์ จันทร์ศรีเปรม  หัวหน้า 
                              ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสถานศึกษาสีขาว    
       ๓.๒ นางสาวอนุศร พุทธา         เจ้าหน้าที ่
             ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

มีหน้าที่  รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม    
แก่ทุกฝ่าย หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 

 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin  
       ๔.๑ นางลำดวน นักดนตร ี   หัวหน้า 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
       ๔.๒ นายไพโรจน ์ เดชะรัตนางกรู    เจ้าหน้าที่ 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 

    ๔.๓ นายศุภฤกษ์  ทองแถว            เจ้าหน้าที่ 
             ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน  

มีหน้าที่ รับผิดชอบในการเพิ ่มหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู ่หน่วยงาน   
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา 
สมาชิกและบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน  

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้บัแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเรว็ และรอบคอบ 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที ่ ๑๓   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

                                             
( นางลำดวน   นักดนตร ี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมอืงราดวิทยาคม 
 
 
 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 

 
 เขียนที่ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
  วันที่ 13  กุมภาพันธ ์ 2566 
 

  ข้าพเจ้า นางลำดวน  นักดนตรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  รหัสหน่วยงาน 
/ สถานศึกษา 1067380598 จังหวัด เพชรบูรณ์  ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE 
Safety Center ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center  ลงวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2566 รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center 
      ๑.๑ นางลำดวน   นกัดนตร ี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
           E-mail : lamduan.nakdontree@gmail.com 
            Tel :  086-9380361 
     ๑.๒  นายไพโรจน์   เดชะรัตนางกูร   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรยีนเมืองราดวิทยาคม 
           E-mail : pairost@mrws.ac.th 
            Tel : 092-1941194 
     ๑.๓ นายศุภฤกษ์  ทองแถว ตำแหน่ง  คร ูโรงเรียนเมอืงราดวิทยาคม  
        E-mail : 24suparerk@gmail.com 
            Tel : 096-2235169 
  มีหน้าที่    รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ Operator ได้ทำการรับ
เรื่อง และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการ
ดำเนินการ จนถึงการแจง้ปิด Case หรือส่งต่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากเป็น Case ที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
  ๒. เจ้าหน้าที่ Operator 
      ๒.๑ นางสาวสิริมาส   น้อยแก้ว  ตำแหน่ง คร ูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
           E-mail : sirimas@mrws.ac.th 
            Tel : 083-6281146 
     ๒.๒ นางสาวมณิฐชญาณ์  จันทร์ศรีเปรม  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
           E-mail : mind@mrws.ac.th 
            Tel : 062-5893506 
  มีหน้าที่    Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียน 
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมสรุปเหตุการณ์ เลือกปญัหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อ
และรายงานข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC  
 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลาง
ของ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ดังนี ้
            E-mail : moesc.1067380598@gmail.com 
    

mailto:moesc.1067380598@gmail.com


                                                             ลงชื่อ  
               ( นางลำดวน   นกัดนตร ี) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
 

 



























 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม  
ที่ 27/๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยโรงเรยีนวังโป่งพิทยำคม 
--------------------- 

   เพื่อใหกำรบริหำรควำมปลอดภัยของโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม เปนไปดวยควำมเรียบรอย มี
ประสิทธิภำพในกำรใหบริกำรและกำรแกไขปญหำ บรรลุวัตถุประสงคตำมโยบำยควำมปลอดภัยในกำร เสริม
สรำงควำมปลอดภัยใหแกนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๙  แหงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียน
ผำเมืองวิทยำคม ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2566  วันที่ 27 มกรำคม พ.ศ.2566  โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม ประกอบด้วย 
  ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑ นำยยทุธ  ศรีทองสุข                      

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนวังโงพิทยำคม 
      ๑.๒ นำยสุนทร  พรหมเมศ              

ประธำนเครือข่ำยผู้ปกครองโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
      ๑.๓ นำยแพทย์จรียุทธ  ใจเขียนดี    

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวังโป่ง อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      ๑.๔ พันต ำรวจเอกนเรศ พูลหน่ำย    

ผู้ก ำกับสถำนีต ำรวจวังโป่ง อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ ์
     ๑.๕ นำงนวพร  ทำใจ 
   ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ ๑๑ ต ำบลท้ำยดง อ ำเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
 

   มีหน้ำที่  ให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน 
 

   ๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑  นำงอรทัย  อินกำรทุม   ประธำนกรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
                         ๒.๒  นำงสุกัญญำ  กำรมงคล   รองประธำนกรรมกำร 

ครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนแผนและงบประมำณ 

       ๒.๓  นำยมำนพ  ชำติเชยแดง   กรรมกำร 
ครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
 



      ๒.4  นำงสำวศิริรัตน์  ส ำโรงทอง  กรรมกำร 
ครูช ำนำญกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  

      2.5  นำงสำวจตุพร  จีแจ่ม   กรรมกำร 
ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

      ๒.6  นำงสำวศิริรัตน์  นำคมี   กรรมกำร 
ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

      2.7  นำงสำวฐิติยำ  พิมนำค   กรรมกำร 
ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

     2.8  นำยกรชวัล  อยู่ยืด            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ครูผู้ช่วยโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ SC Operator โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 

      2.9  นำยโยธิน  ขัติยะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ปฏิบัติหนำที่เจำหนำที่ SC Action โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 

 

    มีหน้ำที่ เสริมสร้ำงควำมปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุขและได้รับกำรปกป้อง คุ้มครองควำมปลอดภัยทั้งด้ำน
ร่ำงกำย และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัย
อันตรำยต่ำง ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  27  มกรำคม   พ.ศ.๒๕๖6 
 
 

 
( นำงอรทัย  อินกำรทุม ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ที่  28/๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจำ้หน้ำที่ดแูลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
--------------------- 

   เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร และกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย  
   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม  จึงแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ของโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม ประกอบด้วย 
    ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator  
      ๑.๑ นำงอรทัย  อินกำรทุม    หัวหน้ำ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
      ๑.๒ นำยกรชวัล  อยู่ยืด    เจ้ำหน้ำที่ 

ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
      ๑.๓ นำงสำวฐิติยำ  พิมนำค    เจ้ำหน้ำที่ 
      ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
      ๑.๔ นำยมำนพ  ชำติเชยแดง    เจ้ำหน้ำที่ 

ครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

      ๑.๕ นำงสำวศิริรัตน์  นำคมี    เจ้ำหน้ำที่ 
      ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนระบบดูแลนักเรียน 
 

   มีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรแกไขปญหำ เปนผูด ำเนินงำนตอหลังจำกที่ SC Operator ไดท ำ
กำร รับเรื่อง และอนุมัติสงตอใหเจำหนำที่ SC Action ด ำเนินกำรแกไขปญหำ วิเครำะห หำขอสรุปกำรแกไข
ปัญหำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร จนถึงกำรอนุมัติปด Case หรือกำรอนุมัติสงตอไปยังสถำนศึกษำหำกเปน 
Case ที่ อยูในอ ำนำจหนำที่ของสถำนศึกษำ หรือกำรอนุมัติสงตอไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนที่ อยูในอ ำนำจหนำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
  ๒. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center  
       ๒.๑ นำยมำนพ  ชำติเชยแดง    หัวหน้ำ 

ครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

      ๒.๒ นำยกรชวัล  อยู่ยืด    เจ้ำหน้ำที่ 
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 



  มีหน้ำที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจงเขำมำยังส ำนักงำนเขต 
พื้นที่กำรศึกษำ สรุปเหตกุำรณ เลือกปญหำควำมไมปลอดภัยที่เกิดข้ึนไดอยำงถูกตอง ประสำนสงตอขอมูลไป ยัง
เจำหนำที่ SC Action หรือสถำนศึกษำในสังกดัทีเ่กี่ยวของ  
  ๓. เจาหนาที่ SC Action 
      ๓.๑ นำงสำวศิริรัตน์  นำคมี    หัวหน้ำ 
      ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนระบบดูแลนักเรียน 
      ๓.๒ นำงสุกัญญำ  กำรมงคล    เจ้ำหน้ำที่ 

ครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

      ๓.๓ นำงสำวศิริรัตน์  ส ำโรงทอง   เจ้ำหน้ำที่ 
ครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

      ๓.๔ นำยโยธิน  ขัติยะ     เจ้ำหน้ำที่ 
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

  มีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแกไขปญหำ ประสำนงำนเพื่อใหเกิดควำมเปนธรรมแกทกุ 
ฝำย หำขอสรุปกำรแกไขปญหำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  
  ๔. เจาหนาที่ Admin 
                         ๔.๑  นำงสุกัญญำ  กำรมงคล    หัวหน้ำ 

ครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
      ๔.๒ นำยกรชวัล  อยู่ยืด    เจ้ำหน้ำที่ 

ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

  มีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรเพิ่มหนวยงำนสถำนศึกษำในสังกัด กำรเชิญสมำชิกเขำสูหนวยงำน  
และกำรก ำหนดบทบำทหนำที่ภำยในหนวยงำน รวมถึงกำรปรับปรุง แกไข และลบ หนวยงำนสถำนศึกษำ 
สมำชิก และบทบำทหนำที่ภำยในหนวยงำน 

  ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีควำมเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                          สั่ง ณ วันที ่ 27  มกรำคม  พ.ศ.๒๕๖6 
 

 
 

( นำงอรทัย  อินกำรทุม ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 



      เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรระบบ MOE Safety Center ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำในสังกัดให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล
จ ำเป็นของเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE Safety Center   ดังนี้ 

 

แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนวังป่งพิทยาคม 

 

 เขียนที่  โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
 ๔๘  หมู่ ๑๑ ต ำบลท้ำยดง 
 อ ำเภอวังโป่ง  จังหวดัเพชรบรณ ์
  วันที่  27  มกรำคม  2566 
 

  ข้ำพเจ้ำ  นำงอรทัย  อินกำรทุม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน วังโป่งพิทยำคม  รหัสหน่วยงำน / 
สถำนศึกษำ 1067380617    จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มอบหมำยงำนในหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE 
Safety Center ตำมค ำสั่งโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ  MOE Safety Center..
ลงวันที่ 27  มกรำคม  2566 รำยชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center 
      ๑.๑ นำงอรทัย  อินกำรทุม  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : Orathai889@pku.ac.th 

Tel : 095-6386515 
      ๑.๒ นำยกรชวัล  อยู่ยืด  ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : Kornchwan.pc@gmail.com 

Tel : 088-1473415 
      ๑.๓ นำงสำวฐิติยำ  พิมนำค  ต ำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : Creamthitiya@hotmail.com 

Tel : 095-7376289 
      ๑.๔ นำยมำนพ  ชำติเชยแดง  ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : Usercz01@hotmail.com 

Tel : 084-0482803 
      ๑.๕ นำงสำวศิริรัตน์  นำคมี  ต ำแหน่งครู ค.ศ.๑ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : Siriratnakmee3008@gmail.com 

Tel : 084-5050746 
 

 มีหน้ำที่   รับผิดชอบในกำรแกไขปญหำ เปนผูด ำเนินงำนตอหลังจำกที่ SC Operator ไดท ำกำร 
รับเรื่อง และอนุมัติสงตอใหเจำหนำที่ SC Action ด ำเนินกำรแกไขปญหำ วิเครำะห หำขอสรุปกำรแกไขปญหำ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร จนถึงกำรอนุมัติปด Case หรือกำรอนุมัติสงตอไปยังสถำนศึกษำหำกเปน Case ที่ อยู
ในอ ำนำจหนำที่ของสถำนศึกษำ หรือกำรอนุมัติสงตอไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ อยูใน
อ ำนำจหนำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 
 



  ๒. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center  
       ๒.๑ นำยมำนพ  ชำติเชยแดง  ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : Usercz01@hotmail.com 

Tel : 084-0482803 
      ๒.๒ นำยกรชวัล  อยู่ยืด  ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : Kornchwan.pc@gmail.com 

Tel : 088-147341 

  มีหน้ำที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจงเขำมำยังส ำนักงำนเขต 
พื้นที่กำรศึกษำ สรุปเหตุกำรณ เลือกปญหำควำมไมปลอดภัยที่เกิดข้ึนไดอยำงถูกตอง ประสำนสงตอขอมูลไป ยัง
เจำหนำที่ SC Action หรือสถำนศึกษำในสังกัดที่เกี่ยวของ  

  ๓. เจาหนาที่ SC Action 
      ๓.๑ นำงสำวศิริรัตน์  นำคมี  ต ำแหน่งครู ค.ศ.๑ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : Siriratnakmee3008@gmail.com 

Tel : 084-5050746 
      ๓.๒ นำงสุกัญญำ  กำรมงคล  ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : Ajpim88@gmail.com 

Tel : 081-6834388 
      ๓.๓ นำงสำวศิริรัตน์  ส ำโรงทอง ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : sirirat22072531@gmail.com 

Tel : 085-7190764 
      ๓.๔ นำยโยธิน  ขัติยะ   ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : Yocimali@hotmail.com 

Tel : 086-4151719 

  มีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแกไขปญหำ ประสำนงำนเพื่อใหเกิดควำมเปนธรรมแกทกุ 
ฝำย หำขอสรุปกำรแกไขปญหำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  

  ๔. เจาหนาที่ Admin 
                         ๔.๑  นำงสุกัญญำ  กำรมงคล  ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : Ajpim88@gmail.com 

Tel : 081-6834388 
      ๔.๒ นำยกรชวัล  อยู่ยืด  ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 
   E-mail : Kornchwan.pc@gmail.com 

Tel : 088-147341 

  มีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรเพิ่มหนวยงำนสถำนศึกษำในสังกัด กำรเชิญสมำชิกเขำสูหนวยงำน  
และกำรก ำหนดบทบำทหนำที่ภำยในหนวยงำน รวมถึงกำรปรับปรุง แกไข และลบ หนวยงำนสถำนศึกษำ 
สมำชิก และบทบำทหนำที่ภำยในหนวยงำน  โดยมอบหมำยใหเจำหนำที่ดูแลระบบ   MOE  Safety   Center  
 



ปฏิบัติงำนโดยใช Email สวนกลำงของ โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม ดังนี ้
           E-mail   :  moesc.1067380617@gmail.com 
 
 
                                                             ลงชื่อ 
                                                                           ( นำงอรทยั  อินกำรทุม ) 

                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังโป่งพิทยำคม 

 
 
 





















 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
ที่  43 / ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
--------------------- 

   เพื ่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน             
วังพิกุลพิทยาคม ในคราวประชุมครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม                    
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑ นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล 

                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๑.๒ นายสุรชัย  ไทยวัฒนาตระกูล 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล 
      ๑.๓ นายสวาท กิติธะนะ 
            ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังพิกุล 
      ๑.๔ ดาบตำรวจภาวัตร   ปัญญานิชชกุล 
 
  มีหน้าที ่ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 
 
  ๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑ นายคำภาสน์  บุญเติม   ประธานกรรมการ 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
       ๒.๒ นางพรทิพย์  อินทร์บัวทอง               รองประธานกรรมการ 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 

/๒.3. นายรังสรรค์...  



-2- 
 

          ๒.3. นายรังสรรค์  ทองห่อ   กรรมการและเลขานุการ   
                                ครชูำนาญการพิเศษ 

 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า 
      ๒.4. นางพิริยาภรณ์  ช้างอินทร์  กรรมการ 

                               ครชูำนาญการพิเศษ 
        ๒.5. นางศรีวรรณ  แก้วทองดี  กรรมการ 
                               ครชูำนาญการพิเศษ 
        ๒.6. นางปรียาลักษณ์ จันทร์คำ   กรรมการ 
                               ครชูำนาญการพิเศษ 
        ๒.7. นายชิตชวินทร์  วัฒนกิจจานนท์  กรรมการและเลขานุการ   
                                ครชูำนาญการพิเศษ 
                                ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Operator โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
           ๒.8. นายชัยณรงค์  สุขอร่าม   กรรมการ 
    คร ู
                                ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Action โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
 
    มีหน้าที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย 
และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่  23  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 

(นายคำภาสน์      บุญเติม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 

  
 
 
 



 

 

 
 

คำสั่งโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
ที่  43 / ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
--------------------- 

   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียวังพิกุลพิทยาคม จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
ของโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ประกอบด้วย 

 1. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
       1.๑. นายคำภาสน์  บุญเติม   หัวหน้า 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
        1.๒. นางพรทิพย์  อินทร์บัวทอง          เจ้าหน้าที ่
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
      ๑.๓. นางพิริยาภรณ์  ช้างอินทร์          เจ้าหน้าที ่
             ครชูำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า       
       ๑.๔. นายชนะชัย  ใจบุญ           เจ้าหน้าที ่
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

 

  มีหน้าที่  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operator ได้ทำการ 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่อยู่ 
ในอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่  
ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator  

       ๒.๑ นายรังสรรค์  ทองห่อ   หัวหน้า 
                              ครชูำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า   
       ๒.๒ นางแสงเดือน  วันทอง          เจ้าหน้าที ่
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 
   มีหน้าที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
 

 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
       ๓.๑ นายชิตชวินทร ์  วัฒนกิจจานนท์  หัวหน้า 
                              ครชูำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า  
       ๓.๒ นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน  เจ้าหน้าที ่
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 

มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 

 
 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin  

      4.๑. นายคำภาสน์  บุญเติม   หัวหน้า 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
        4.๒. นางพรทิพย์  อินทร์บัวทอง          เจ้าหน้าที ่
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 

    ๔.๓ นายชัยณรงค์  สุขอร่าม   เจ้าหน้าที ่
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า  
 

มีหน้าที่   ร ับผ ิดชอบในการเพิ ่มหน่วยงานสถานศึกษาในสังก ัด การเช ิญสมาช ิกเข ้าส ู ่หน ่วยงาน  
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
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  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่  23  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 

(นายคำภาสน์      บุญเติม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 

 
 เขียนที ่ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
  วันที่  24 มกราคม 2566 
 
  ข้าพเจ ้า   นายคำภาสน์    บ ุญเต ิม  ตำแหน่ ง  ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียนว ังพ ิก ุลพ ิทยาคม                              
รหัส สถานศึกษา 1067380613 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE 
Safety Center ตามคำสั่ง โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของ
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ลงวันที่  23 มกราคม  2566 รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
      ๑.๑ นางพิริยาภรณ์        ช้างอินทร์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
           E-mail : piriyapron@wppk.ac.th 
            Tel : 098-7893428 
     ๑.๒ นายชนะชัย            ใจบุญ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
           E-mail : chanachai@wppk.ac.th 
            Tel : 095-7531011 
 
  มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operator ได้ทำการ 
รับเรื่อง และอนุมัตสิ่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัตปิิด Case หรือการอนุมัตสิ่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่อยู่ 
ในอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่ 
ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
  ๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator 
      ๒.๑ นายรังสรรค์  ทองห่อ  ตำแหน่ง ครชูำนาญการพิเศษ 
            E-mail : rungsonto@gmail.com 
            Tel : 087-1090549 
      ๒.๒ นางแสงเดือน  วันทอง  ตำแหน่ง คร ู
           E-mail : saengduan@wppk.ac.th 
            Tel : 089-7028814 
 
  มีหน้าที ่   Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
      ๓.๑ นายชิตชวินทร ์  วัฒนกิจจานนท์  ตำแหน่ง ครชูำนาญการพิเศษ 
           E-mail : chitchawin.wat@gmail.com 
            Tel : 093-1765452 
     ๓.๒ นางสาวสุดารัตน ์ บุญเกียน             ตำแหน่ง  คร ู
           E-mail : sudarat@wppk.ac.th 
            Tel : 083-8433034 
 
  มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
 
 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
      ๔.๑  นายชัยณรงค์ สุขอร่าม  ตำแหน่ง ครู 
           E-mail : au_jinda@wppk.ac.th 
            Tel : 085-9336461 
 
 มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 
  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลาง 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ดังนี้ 
  E-mail : wppkschool@wppk.ac.th 
 
    

ลงชื่อ   
(นายคำภาสน์     บุญเติม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม 
ท่ี  13  /  ๒๕๖6 

เร่ือง  แต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม 
--------------------- 

   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม จึงแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center 
ของโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ประกอบด้วย 
    ๑. เจ้ำหน้ำที่ Super Sc Operator  
      1.1  นายมนูญ  สิงห์ค า     หัวหน้า 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 

    ๑.2 นายกล้ายุทธ อภิรักษ์     เจ้าหน้าท่ี 
                              ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
       ๑.๒ นายเมธา  ม่วงมุกข ์             เจ้าหน้าท่ี 
             ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
    มีหน้ำที่ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากท่ี Sc Operator ได้ท าการรับ
เรื่อง และส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ี Sc Action ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผล
การด าเนินการ จนถึงการแจ้งปิด Case หรือส่งต่อไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หากเป็น Case ท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรืออนุมัติส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ๒. เจ้ำหน้ำที่ SC Operator 

      ๒.๑ นายกล้ายุทธ อภิรักษ์     หัวหน้า 
                                ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
                            ๒.๒ นายณัฐพงศ์  ด้วงหิรัญ     เจ้าหน้าท่ี 
  ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
  ผู้ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าท่ี 
  มีหน้ำที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ท่ีแจ้งเข้ามายังโรงเรียนวังใหญ่
วิทยาคม สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อและรายงานข้อมูลไป
ยังเจ้าหน้าท่ี SC 
    
                 /3.เจ้าหน้าท่ี... 

 



3. เจ้ำหน้ำที่ SC Action 
  3.1   นายศรัณย์  เปรมสุข      หัวหน้า 
 ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                     3.2 นางสาวณิชนันทน์  สร้อยทองหลาง     เจ้าหน้าท่ี 
 ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
          มีหน้ำที่ รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หา
ข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินงาน 

  4. เจ้ำหน้ำที่ Admin 
  4.1 นายเมธา  ม่วงมุกข์       หัวหน้า 
 ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 

4.2 นายกล้ายุทธ อภิรักษ์      เจ้าหน้าท่ี                              
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 

           ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
            มีหน้าที่ รับผิดชอบในการเพิ่มหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงานและ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิกและ
บทบาทหน้าท่ีภายในหน่วยงาน  

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                  ส่ัง  ณ   วันท่ี   24   มกราคม    พ.ศ. ๒๕๖6 

   
 
 

                   (นายมนูญ  สิงห์ค า) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวงัใหญ่วิทยาคม 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 

--------------------- 
   เพื่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙ (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ไว้ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2546 และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ในคราวประชุมครั้งท่ี 1 / 2565  เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม  2565 
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา  
       ๑. นางกิ้มชุ้น แซ่ล้ิม   ประธานกรรมการ 
                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวงัใหญ่วิทยาคม 
    2. นางสาวพคพร ตะโลกลาง   กรรมการ 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่  
   3. แพทย์หญิงนที ปรางค์นอก  กรรมการ 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังใหญ่ 
   4. ด.ต.ไพรัตน์ บางส ารวจ   กรรมการ 

   ต ารวจประจ าต าบลวังใหญ่   
   มีหน้าท่ี  ใหค้ าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรตามความ
เหมาะสม เพื่อให้การด าเนินการความปลอดภัยของโรงเรียนวังใหญว่ิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   ๒. คณะกรรมการ  
        ๒.๑ นายมนูญ  สิงห์ค า   ประธานกรรมการ 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
        ๒.๒ นางร าไพ จิระสัญญาณสกุล                  รองประธานกรรมการ 
               รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
        ๒.๓ นายศรัณย์ เปรมสุข    กรรมการ 
               ครโูรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
         ๒.๔ นายกล้ายุทธ อภิรักษ์   กรรมการ 
                                 ครผูู้ช่วยโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
               /2.5 นางสาว... 



2.5 นางสาวสมจิตร เทพแก้ว   กรรมการ 
                                 ครโูรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
       2.6 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิวัฒนา ศรีวิไล   กรรมการ 
                                 ครโูรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
   2.7 นางสาวณิชนันทน์ สร้อยทองหลาง  กรรมการ  
   ครโูรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
    2.8 นายศักดิ์สิทธิ์  กุดแถลง   กรรมการ  
   ครโูรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
    2.9 นายกล้ายุทธ  อภิรักษ์   กรรมการ 
   ครผูู้ช่วยโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
   ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี SC Operator โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
             2.10 นายศรัณย์ เปรมสุข   กรรมการและเลขานุการ   
                                 ครโูรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
                                 ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี SC Action โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
    มีหน้าท่ี เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกาย 
และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                           ส่ัง ณ วันท่ี  27  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 

   
 
 

                        (นายมนูญ  สิงห์ค า) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนาร ี
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 

--------------------- 
   เพื่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนวิทยานุกูลนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้างความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา     

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ในคราวประชุม  
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖6  เมื่อวันท่ี  ๒๕  มกราคม ๒๕๖6  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จึงแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประกอบด้วย 
 

  ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑ นายจำรอง กองสังข์         

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
      ๑.๒ นางยุพิน กองสี  
             กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง            
      ๑.๓ นายสมยศ แสวงสุข 
             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการคลินิกหมอและครอบครังโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา          
     ๑.๔ พ.ต.ท.กรเอก คำวิเศษ 
   รองผู้กำกับการตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ 
     1.5 ร.ต.ท.รณรงค์ วรรณนิล 
   รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์             
 

  2. คณะกรรมการ  
     2.๑ นายศุภโชค เข่งแก้ว           ประธานกรรมการ 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี   
     2.๒ นายไพฑูรย์  เรืองนาม                          รองประธานกรรมการ 
           รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
     2.๓ นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์     กรรมการ 
           ครูวิทยฐานะชำนาญการ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
      2.๔. นายสุทธิพงค์  เทียงสีม่วง       กรรมการ 
                             ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
           ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย 
   



 
 

  2.5 นายทรงพล จิรานิธิภัทร     กรรมการ 
          ครู  
         ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
    1.6 นางเนตรนภา ขันบุญ     กรรมการและเลขานุการ  
          ครูผู้ช่วย  
          ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี Operator โรงเรียนวิทยานุกูลนาร 
 

มีหน้าท่ี เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ จัดให้มี
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
    

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป         
     ส่ัง ณ วันท่ี  27 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 
 
                      (นายศุภโชค เข่งแก้ว) 
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

คำส่ังโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
ท่ี    67   /  ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
--------------------- 

 

   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนวิทยานุกูลจึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
ประกอบด้วย 
    ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator  
       1.๑ นายศุภโชค  เข่งแก้ว      หัวหน้า 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี    
       1.๒ นายไพฑูรย์  เรืองนาม              เจ้าหน้าท่ี 
             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน              
       1.๓ นางเยาวภา  อติจรรยานุรักษ์             เจ้าหน้าท่ี 
             ครูวิทยฐานะชำนาญการ 
                         1.๔ นายสุทธิพงค์  เทียงสีม่วง       เจ้าหน้าท่ี 
   ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
            ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจกรรมนักเรียน  
    มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานรต่อหลังจากที่ SC Superator ได้ทำการรับ
เรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ี Sc Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผล
การดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษา หากเป็น Case ที่ อยู่ในอำนาจของ
สถานศึกษา หรืออนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator 
       ๒.๑ นางเยาวภา อติจจรยานุรักษ์     หัวหน้า 
    ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี    
       ๒.๒ นางเนตรนภา ขันบุญ              เจ้าหน้าท่ี 
               ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี              
                         ๒.3 นายสุทธิพงค์  เทียงสีม่วง       เจ้าหน้าท่ี 
   ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 



 
 

   มีหน้าท่ี Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ท่ีแจ้งเข้ามายังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าท่ี SC Action หรือ

สถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 

  3. เจ้าหน้าที่ Sc Action  
      3.๑ นางเยาวภา อติจจรยานุรักษ์     หัวหน้า 
    ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานกิจการนักเรียน   
       3.3 นายสุทธิพงค์  เทียงสีม่วง       เจ้าหน้าท่ี 
   ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย 

       3.3 นายทรงพล จิรานิธิภัทร      เจ้าหน้าท่ี 
            ครู โรงเรีบยวิทยานุกูลนารี  
   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
  มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป้นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
  4. เจ้าหน้าที่ Admin 

      4.๑ นางเยาวภา อติจจรยานุรักษ์     หัวหน้า 
    ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี    
       4.๒ นางเนตรนภา ขันบุญ              เจ้าหน้าท่ี 
                ครู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี              
  มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการเพิ่มหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงานและการ
กำหนดบทบาทหร้าท่ีภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิกและบทบาท 
หน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 
    

ท้ังนี้ต้ังแต่บดันี้เป็นต้นไป  
         ส่ัง ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 
                 

(นายศุภโชค  เข่งแก้ว) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
 



 
 

แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 

 
  เขียนท่ีโรงเรียนวิทยานุกูลนาร ี
   วันท่ี 27 มกราคม  ๒๕๖6 
 

  ข้าพเจ้า นายศุภโชค เข่งแก้ว  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียน วิทยานุกูลนารี 
รหัสสถานศึกษา ๑๐๖๗๓๘๐๕๘๐ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายงานในหน้าท่ี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ตามคำสั่งโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ลงวันท่ี    
27 มกราคม  ๒๕๖6  รายช่ือ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center 
      ๑.๑ นายศุภโชค เข่งแก้ว  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
           E-mail : - 
            Tel : - 
     ๑.๒ นายไพฑูรย์  เรืองนาม  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
           E-mail : paitoon.ruangnam@wk.ac.th 
            Tel : ๐๘๗-๔๖๓-๙๕๘๘ 
     ๑.๓  นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ 
                E-mail : pomkung@wk.ac.th 
            Tel : 064-3543387 
                       ๑.๔ นายสุทธิพงค์  เทียงสีม่วง    ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   
           E-mail : Suti7007@gmail.com 
                          Tel :  065-6153663 
               มีหน้าท่ี   รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากท่ี Operator ได้ทำการรับเรื่องและส่ง
ต่อให้เจ้าหน้าท่ี SC ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการ
แจ้งปิด Case หรือส่งต่อไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหากเป็น Case ท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
 ๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator 
      ๒.๑ นางเนตรนภา ขันบุญ   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
           E-mail : netnapha-net@wk.ac.th 
            Tel :  084-9899626 
  

       มีหน้าท่ี  Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียนวิทยานุกูลนารีสรุป
เหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง  ประสานส่งต่อและรายงานข้อมูลไปยังเจ้าหน้าท่ี SC 
 
 

   
 
  
  



 
 

 3. เจ้าหน้าที่ SC Action 
      3.๑ นางนางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์  ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ 
                E-mail : pomkung@wk.ac.th 
            Tel : 064-3543387  
      3.๑ นางเนตรนภา ขันบุญ   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
      E-mail : netnapha-net@wk.ac.th 
       Tel :  084-9899626 
 

       มีหน้าท่ี  รับผิดวชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อนให้เกิดความเป็นธรรม แก่ทุกฝ่าย 
หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 

 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลางของ 
โรงเรียนวิทยานุกูลนารีดังนี้ 
            E-mail :  moesc.1067380580@gmail.com 
 
 
    
                                                             ลงช่ือ 
                      (นายศุภโชค เข่งแก้ว) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
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ประกาศโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

………………………………… 
 เพ่ือให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายความปลอดภัย 
ในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเยนและบุคลากรทางการศึกษา 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ประกอบด้วย 

๑. ทีป่รึกษา 
๑.๑ นายเตรียม หาสิงห์ทอง 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
๑.๒ นางนงลักษณ์  แสนใจ 
ประธานเครือข่ายผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
๑.๓  นางสุวล ี โกษาจันทร์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังมล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑.๔ พันตำรวจเอกเกรียงไกร  รินทพล 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑.๕ นายเตรียม หาสิงห์ทอง 
กำนันตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

มีหน้าที ่ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 
 ๒.   คณะกรรมการ 
       ๒.๑ นางอารีวรรณ  ขุนภักดี      ประธานกรรมการ 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
       ๒.๒ นางวนิดา  โนนคำ      รองประธานกรรมการ 
                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
       ๒.๓ นายอินคำ  คำสองสี       กรรมการ 
             ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 



 
 
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
       ๒.๔ นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา     กรรมการ 
             ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
       ๒.๕ นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ      กรรมการ 

            ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
        ๒.๖ นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ ์     กรรมการ 
                      ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
       ๒.๗ นายธีรสิทธิ์  ศรีขวัญแก้ว      กรรมการ 
                       ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
              ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
       ๒.๘ นายชวโย  ปัญญาฐติิกุล      กรรมการ 
                      ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
        ๒.๙  นางพรทนา  คงแท้     กรรมการและเลขานุการ                        
                        ครู โรงเรยีนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
                        ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC : Operator โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
         ๒.๑๐ นายชัยวัฒน์  ชมมา                

               ครู โรงเรียนศรีจนัทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
               ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Action โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
มีหน้าที ่ เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบหรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย
และจติใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 
 
         ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

 
     
 

                            (นางอารีวรรณ  ขุนภักดี) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ที ่ ๒๗/๒๕๖๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รชัมังคลาภิเษก 
 

          
 เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย 

อาศั ยอ ำน าจตามความ ในมาตรา ๓ ๙   แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ  ระ เบี ยบบ ริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 
MOE Safety Center ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประกอบด้วย 

๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator   
๑.๑ นางอารีวรรณ  ขุนภักด ี     หวัหน้า 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
๑.๒  นางวนิดา  โนนคำ      เจ้าหน้าที่ 

                        ผูช้่วยผู้อำนวยการโรงเรยีนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
๑.๓  นางพรทนา   คงแท้       เจ้าหน้าที ่
       ครู โรงเรียนศรีจนัทรว์ิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑.๔  นายชัยวัฒน์  ชมมา       เจ้าหน้าที ่
       ครู โรงเรียนศรีจนัทรว์ิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
       ปฏิบัติหน้าทีผู่้ช่วยงานกิจการนักเรียน 

มีหน้าที่  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากท่ี SC Operator ได้ทำการรับเรื่อง
และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงาน
ผลการดำเนินการ จนถึงอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator 
๒.๑ นางพรทนา   คงแท้       เจ้าหน้าที ่
       ครู โรงเรียนศรีจนัทรว์ิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒.๒  นายชวโย  ปัญญาฐิติกุล 
        ครู โรงเรียนศรีจนัทรว์ิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 



 
 

        ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ 
 มีหน้าที ่ Moderation ระบบ MOE Safety Center รับเคส ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 

๓.๑ นายชัยวัฒน ์ ชมมา     หัวหน้า 
      ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
๓.๒  นายธีรสิทธิ์   ศรีขวัญแก้ว    เจ้าหน้าที่ 
       ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
       ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่  

มีหน้าที ่  รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 

๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
๔.๑ นางพรทนา   คงแท้      หัวหน้า 
      ครู โรงเรียนศรีจันทรว์ิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔.๒ นายชวโย  ปัญญาฐิติกุล    เจ้าหน้าที่ 
      ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
      ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ 

 มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการเพิ่มหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงานและ
กำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 
 

                 ลงชื่อ   
                         

                                                               (นางอารีวรรณ  ขุนภักดี) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 



 
 

เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการจัดทำข้อมูลจำเป็น
ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ดังนี ้

แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
              เขียนที่ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

วันที่ ๒๗  มกราคม ๒๕๖๖ 
 

 ข้าพเจ้า นางอารีวรรณ  ขุนภักดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รหัส
หน่วยงาน/สถานศึกษา ๑๐๖๗๓๘๐๕๙๔  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 
MOE Safety Center ตามคำสั่งโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 
MOE Safety Center ของโรงเรยีนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ลงวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๖  รายชื่อ 
ดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
๑.๑ นางอารีวรรณ  ขุนภักด ี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
E- mail: a08857526@gmail.com 
Tel. ๐๖๔ – ๒๓๕๖๑๙๗ 
๑.๒  นางวนิดา  โนนคำ    ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
E - mail: wanidanonkham@gmail.com 
Tel. ๐๘๖ - ๗๓๗๙๒๙๕ 
๑.๓  นางพรทนา   คงแท้   ตำแหน่งครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
E - mail: jajagirl.koi@gmail.com 
Tel. ๐๙๖ - ๒๘๑๐๑๔๙ 
๑.๔  นายชวโย  ปัญญาฐิติกุล  ครู โรงเรียนศรีจนัทรว์ิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
E- mail: Kruchawayo@gmail.com 
Tel. ๐๘๖ - ๕๗๔๙๗๐๘ 

 มีหน้าที ่  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operatorได้ทำการรับเรื่อง
และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปแก้ไขปัญหา รายงานผล
การดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator  
๒.๑  นางพรทนา   คงแท้   ตำแหน่งครโูรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
E - mail: jajagirl.koi@gmail.com 



 
 

Tel. ๐๙๖ - ๒๘๑๐๑๔๙ 
๑.๒ นายชวโย  ปัญญาฐิติกุล  ครู โรงเรียนศรีจันทรว์ิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
E- mail: Kruchawayo@gmail.com 
Tel. ๐๘๖ – ๕๗๔๙๗๐๘ 

มีหน้าที ่Moderator ระบบ MOE Safety Centerรับเคสที่แจ้งเข้าทายังสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ประสานข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ 
SC Action หรือสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง  

๓.  เจ้าหน้าที่ SC-Action  
๒.๑ นายชัยวัฒน ์ ชมมา  ตำแหน่ง  คร ูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   
Email: Chmmma2550@gmail.com 
Tel. ๐๘๘ - ๕๔๕๔๙๐๗ 
๒.๒ นายธีรสิทธิ ์  ศรีขวัญแก้ว ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
Email: Teerasit9987@gmail.com 
Tel.๐๙๔ - ๙๘๔๙๙๘๗  

มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 

๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
๔.๑ นางพรทนา   คงแท้  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนศรีจันทรว์ิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 E- mail: jajagirl.koi@gmail.com 

Tel. ๐๙๖ - ๒๘๑๐๑๔๙ 
๔.๒ นายชวโย  ปัญญาฐิติกุล            ตำแหน่ง ครู โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

   E- mail: Kruchawayo@gmail.com 
Tel. ๐๘๖ – ๕๗๔๙๗๐๘ 

มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงานและการ 
กำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไขและลบบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิกและ
บทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัตงิานโดยใช้ 
E – mail สว่นกลางของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดังนี้  

E-mail : moesc.106738059@gmail.com 
      

 
          ลงชื่อ 

                   
                                                    (นางอารีวรรณ  ขุนภักด)ี 

                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 



 
ประกาศโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 
 

 เพื่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ในคราว
ประชุมครั้งที ่๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ประกอบด้วย 
 

  ๑. ที่ปรึกษา 
   ๑.๑ นายคมสันติ์ เจริญพันธ์                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
   ๑.๒ นายสุพจน์   ทองหล่อ                     กรรมการสถานศึกษา 

    ๑.๓ ร.ต.อ.มนู  อินเรือน                    หัวหน้างานจราจรตำรวจภูธรศรีเทพ 
 

  มีหน้าที ่ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 
 

  ๒. คณะกรรมการ  

   ๒.๑ นายฐิติพงษ์ ตรีศร  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์             ประธานกรรมการ   
   ๒.๒ นางกันย์ยา  คำพา           รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์    รองประธานกรรมการ

๒.๓ นางขนิษฐา  การะสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์    รองประธานกรรมการ   
๒.๔ นางเพ็ญศรี  เมืองแมน   คร ู                           กรรมการ           
๒.๕ นายทรงกรด  มากมี   คร ู                           กรรมการ 

   ๒.๖ นายเทอดพงษ์  โสภาพ   คร ู                           กรรมการ 
   ๒.๗ นายภาณุวัฒน์  บุญเทียน             คร ู                           กรรมการ   

    ๒.๘ ว่าที่ร้อยตรีศตวรรษ  กาสร้อย  คร ู                           กรรมการ   
    ๒.๙ นายบันดาล  มาอยู่วัง   คร ู                           กรรมการ 
       ๒.๑๐ นายธีระ  หล้าทน   คร ู                           กรรมการ    
    ๒.๑๑ นายดลภัทร  สายวงศ์คำ      คร ู                                 กรรมการ     
     ๒.๑๒ นายวราวิช   อุดพ้วย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=160644&Area_CODE=6703&School_ID=1067380494
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=160634&Area_CODE=6703&School_ID=1067380494
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=554397&Area_CODE=6703&School_ID=1067380494
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=160643&Area_CODE=6703&School_ID=1067380494


มีหน้าที ่ เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ จัดให้
มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 

 
                   (นายฐิติพงษ์ ตรีศร) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 

 



 
 
 

คำสั่งโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 
ที่  ๕๙ / ๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 
 

   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนศรีเทพ

ประชาสรรค์ ประกอบด้วย 

   ๑. เจ้าหน้าที่ Operator  

      ๑.๑  นายวราวิช อุดพ้วย  คร ู   ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นายดลภัทร สายวงศค์ำ  คร ู   กรรมการ 
   ๑.๓  นายบันดาล  มาอยู่วัง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ Operator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 

สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อและรายงานข้อมูลไปยัง

เจ้าหน้าที่ SC 

  ๒. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center  
       ๒.๑ นางกันย์ยา  คำพา            รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
    ๒.๒ นายวราวิช อุดพ้วย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
      ๒.๓ นายเทอดพงษ์   โสภาพ         คร ู   กรรมการ 
    ๒.๔ นายศรัณย์  พรหมอินทร์       คร ู          กรรมการ 
    ๒.๕ นายธีระ  หล้าทน               ครู                  กรรมการ      
    ๒.๖ นายทวีศักดิ์  อุ่นจันทร์         ครู                 กรรมการ     
    ๒.๗ นายกมนทรรศฐ์  โสด ี          ครู                 กรรมการ     
    ๒.๘ ว่าที่ร.ต.ศตวรรษ กาสร้อย      ครู                         กรรมการ     
    ๒.๙ นางดวงฤทัย  กันเกียว        ครู                 กรรมการ     
    ๒.๑๐ นางสาวสมฤทัย เตรณานนท์    ครู                 กรรมการ 
    ๒.๑๑ นายภานุวัฒน์ บุนเทยีน   คร ู   กรรมการ     
    ๒.๑๒ นายดลภัทร สายวงศ์คำ        ครู            กรรมการ  
    ๒.๑๓ นายสุวิทย์  แก้วอุสาห์        พนักงานราชการ  กรรมการ  
             ๒.๑๔ นายโชติวัฒน์  สภา           พนักงานราชการ           กรรมการ 
             ๒.๑๕ นายธนัตถ์   เมืองแมน       พนักงานราชการ       กรรมการ            



    ๒.๑๖ นายสุนทร  ศรีสมุทรนาค    ครูอัตราจ้าง                กรรมการ  
       ๒.๑๗ นางสาวเกื้อกูล  นามวงษ์     คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
 

   มีหน้าที่ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ Operator ได้ทำการรับเรื่อง และ
ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
จนถึงการแจ้งปิด Case หรือส่งต่อไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หากเป็น Case ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 

 
                  (นายฐิติพงษ์ ตรีศร) 
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 

 
         เขียนที่   โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์   
                    วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖        
  ข้าพเจ้า นายฐิติพงษ์ ตรีศร   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รหัสหน่วยงาน / 
สถานศึกษา ๑๐๖๗๓๘๐๖๐๕  จังหวัด เพชรบูรณ์ ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center 
       ๒.๑ นางกันย์ยา  คำพา            รองผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 

   Tel : ๐๙๘๖๙๐๙๔๕๖ 
    ๒.๒ นายวราวิช อุดพ้วย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 

   Tel : ๐๖๖๑๒๙๕๐๖๓ 
      ๒.๓ นายเทอดพงษ์   โสภาพ         คร ู   กรรมการ 

   Tel :  ๐๙๖๖๖๗๑๗๗๘ 
    ๒.๔ นายศรัณย์  พรหมอินทร์       คร ู          กรรมการ 

    Tel :  ๐๙๕๕๙๒๑๔๗๖ 
    ๒.๕ นายธีระ  หล้าทน               ครู                  กรรมการ 

    Tel :  ๐๘๑๗๒๗๐๖๖๘ 
    ๒.๖ นายทวีศักดิ์  อุ่นจันทร์         ครู                 กรรมการ  

    Tel :   ๐๘๘๑๔๘๖๒๙๗  
    ๒.๗ นายกมนทรรศฐ์  โสด ี          ครู                 กรรมการ  

    Tel :   ๐๙๐๙๔๙๖๒๗๙  
    ๒.๘ ว่าที่ร.ต.ศตวรรษ กาสร้อย      ครู                         กรรมการ  

    Tel :  ๐๘๗๕๖๗๓๙๒๔  
    ๒.๙ นางดวงฤทัย  กันเกียว        ครู                 กรรมการ 

    Tel :  ๐๖๑๗๖๔๕๗๔๙ 
    ๒.๑๐ นางสาวสมฤทัย เตรณานนท์    ครู                 กรรมการ 

    Tel :  ๐๘๖๐๐๑๔๗๗๐        
    ๒.๑๑ นายภานุวัฒน์ บุนเทยีน   คร ู   กรรมการ 

    Tel :   ๐๙๘๗๖๐๖๐๓๔ 
    ๒.๑๒ นายดลภัทร สายวงศ์คำ        ครู            กรรมการ 

    Tel :   ๐๙๔๖๓๐๓๑๑๓ 
    ๒.๑๓ นายสุวิทย์  แก้วอุสาห์        พนักงานราชการ  กรรมการ 

    Tel : ๐๙๕๖๓๙๔๔๒๑ 
 



 
             ๒.๑๔ นายโชติวัฒน์  สภา           พนักงานราชการ           กรรมการ 
    Tel :  ๐๙๕๕๔๓๖๘๙๔ 
             ๒.๑๕ นายธนัตถ์   เมืองแมน       พนักงานราชการ       กรรมการ 
    Tel : ๐๘๗๓๖๓๔๑๐๘           
    ๒.๑๖ นายสุนทร  ศรีสมุทรนาค    ครูอัตราจ้าง                กรรมการ 
    Tel :  ๐๘๑๔๕๑๔๑๒๔ 
       ๒.๑๗ นางสาวเกื้อกูล  นามวงษ์     คร ู      กรรมการและเลขานุการ 

   Tel :  ๐๘๑๗๔๙๘๙๑๔ 
 

 มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากท่ี Operator ได้ทำการรับเรื่อง และส่ง
ต่อให้เจ้าหน้าที่ SC ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ จนถึง
การแจ้งปิด Case หรือส่งต่อไปยังสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา หากเป็น Case ที ่อยู ่ในอำนาจหน้าที่  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

๒. เจ้าหน้าที่ Operator 
๒.๑ นายวราวชิ  อุดพ้วย    คร ู            ประธานกรรมการ      
   Tel :  ๐๘๑๗๒๗๐๖๖๘ 
๒.๒ นายดลภัทร สายวงศ์คำ   คร ู        กรรมการ 
   Tel :  ๐๘๘๖๔๓๖๘๕๕ 
 ๒.๓ นายบันดาล   มาอยู่วัง   คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
   Tel :  ๐๘๔๓๕๖๑๙๕๔ 
 

 มีหน้าที ่   Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายัง  โรงเรียนโรงเรียนศรีเทพ
ประชาสรรค์ สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อ  และรายงาน
ข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC 

โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email สว่นกลางของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
            E-mail : moesc.๑๐๖๗๓๘๐๖๐๕@gmail.com 
 
 
   
 

                      ( นายฐิติพงษ์  ตรีศร ) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 















 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

--------------------- 
   เพ่ือให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความ
ปลอดภัยในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้ง  1 /๒๕๖6 เมื่อวันที่ 27  มกราคม  2566 โรงเรียน    
สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑ นายสมนึก  สกุลวงศ์ 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

      ๑.๒ ร้อยต ารวจเอกภราดร  คันชัย             
            ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 
      ๑.๓ นางสาวปริญญา  เขียวอมร 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
      ๑.๔ พ.ต.อ.สมบัติ  บุญปาน 
            ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรท่าพล  
        ๑.๕ นายครรชิต  อุ่นหัวเรือ 
            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑3 ต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
  ๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑ นายวัชรินทร์  ดีดาร์     ประธานกรรมการ 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
       ๒.๒ นางสาวสุมาลี  เมืองทอง                        รองประธานกรรมการ  
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
        ๒.๓. นางสาวพรจิตร  เกษามูล     กรรมการ 
                               ครูโรงเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
                        ๒.๔. นางสาวสุมาลี  เมืองทอง     กรรมการ 
                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 



 
 
 
            ๒.๕. นางอ านวยพร  ภาเข็ม     กรรมการ 
                               ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
                        ๒.๖. นายธวัช  นาดี      กรรมการ 
                               ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
                          ๒.7. นายเอกลักษณ์  หาพุทธา    กรรมการ 
                               ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
              ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  
                          ๒.8. นางสาวรังสิมา  อินทะนินท์    กรรมการ 
                               ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
              ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  
                          ๒.9. นางสาวพรรณวิภา  วงศ์ประดิษฐ์                               กรรมการ 
                                ครโูรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
              ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
                          ๒.10. นางสาวอังคณา  ส าเภาทอง                                     กรรมการ 
                                ครโูรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
              ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
                          ๒.๑1. นางนารีรัตน์  เบาะโต้ง                                           กรรมการ 
                                ครโูรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
              ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
                          ๒.๑2. นายสุนันท์  กล่อมเกลี้ยง                    กรรมการ 
                                ครโูรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

     2.13. นางปทมุพร  เคนยา    กรรมการและเลขานุการ 
ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

                                ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Operator โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
           ๒.14. นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
                               ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
                                ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Action โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
    มีหน้าที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่างๆท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่   27    มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 

 

     (นายวัชรินทร์  ดีดาร์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 



 
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ที่  ๑4 / ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
--------------------- 

   เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้าน  
ความปลอดภัย  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE 
Safety Center ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 

 1. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
       1.๑ นายวัชรินทร์  ดีดาร์      หัวหน้า 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
        1.๒ นางสาวสุมาลี  เมืองทอง             เจ้าหน้าที ่
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
      ๑.๓ นายธวัช  นาดี              เจ้าหน้าที ่
             ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์     
       ๑.๔ นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์             เจ้าหน้าที ่
                               ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
          ๑.๕ นางชมภูนุช  นานาพร             เจ้าหน้าที ่
                               ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
                               ปฏบิัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operator ได้ท าการ 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการด าเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator  
       ๒.๑ นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์      หัวหน้า 
                               ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักเรียน   
       ๒.๒ นางปทุมพร  เคนยา             เจ้าหน้าที ่
                               ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 



   มีหน้าที ่Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไป
ยังเจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
       ๓.๑ นางชมภูนุช  นานาพร      หัวหน้า 
                              ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
       ๓.๒ นายสุรัตน์  พามี              เจ้าหน้าที ่
                               ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
                          ๓.๓ นายสมบูรณ์  จิรวัฒน์ศิวาพร            เจ้าหน้าที ่
                               ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

มีหน้าที ่ รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่าย หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินการ 

๔. เจ้าหน้าที่ Admin  
       ๔.๑ นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์      หัวหน้า 
                               ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักเรียน    
       ๔.๒ นางปทุมพร  เคนยา             เจ้าหน้าที ่
                               ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

มีหน้าที่   รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการก าหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         

สั่ง ณ วันที่   27    มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 

 
(นายวัชรินทร์  ดีดาร์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 
 

 



      เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล
จ าเป็นของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ดังนี้ 

แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

                                                                        เขียนที ่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
                                                                               222 หมู่ ๑3 ต าบลท่าพล  
                                                                               อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗250    
                                                                               วันที ่27 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

  ข้าพเจ้านายวัชรินทร์  ดีดาร์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
รหัสหน่วยงาน / สถานศึกษา 1067380582 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบ MOE Safety Center ตามค าสั่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
      ๑.๑ นายวัชรินทร์  ดีดาร์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
           E-mail : Watchrin1683@gmail.com 
            Tel : 081 886 4224  

๑.๒  นางสาวสุมาลี  เมืองทอง  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ 

           E-mail : sumalee92866@gmail.com 
            Tel : 097 949 2866 
                     ๑.๓ นางสาวพรจิตร  เกษามูล ต าแหน่งครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เพชรบูรณ์ 
           E-mail : gppornchit@gmail.com 
            Tel : 099 273 3188  
                      ๑.๔ นางอ านวยพร  ภาเข็ม ต าแหน่งครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
           E-mail : amnuayponpa@gmail.com 
            Tel : 095 632 6549     
      1.5 นายธวัช  นาดี ต าแหน่งครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
           E-mail : krutawatnadee@gmail.com 
            Tel : 064 013 1668 
     1.6 นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์ ต าแหน่งครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
           E-mail : Kruyut103@gmail.com 
            Tel : 061 796 7233 
 มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากท่ี SC Operator ได้ท าการ 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการด าเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 



  ๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator 
      ๒.๑ นางปทุมพร  เคนยา   ต าแหน่งครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
           E-mail : patumpornk2@gmail.com 
            Tel : 087 210 1381 
     ๒.๒ นายเอกลักษณ์  หาพุทธา ต าแหน่งครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
           E-mail : Jeepzaa@gmail.com 
            Tel : 088 273 7441 
  มีหน้าที ่   Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไป
ยังเจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
      ๓.๑ นางสาวสุมาลี  เมืองทอง   ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย      

เพชรบูรณ์ 
           E-mail : sumalee92866@gmail.com 
            Tel : 097 949 2866  
      ๓.๒ นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์ ต าแหน่งครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
           E-mail : Kruyut103@gmail.com 
            Tel : 061 796 7233           
  มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
แก่ทุกฝ่าย หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินการ 
 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
      ๔.๑ นางสาวสุนิตสรา  ไชยฤทธิ์ ต าแหน่งครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
           E-mail : Numtal_0304@hotmail.com 
            Tel : 064 089 8554 
     ๔.๒ นางปทุมพร  เคนยา ต าแหน่งครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
           E-mail : patumpornk2@gmail.com 
            Tel : 087 210 1381 
  มีหน้าที ่   รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการก าหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา 
สมาชิกและบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลางของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ดังนี้ 
            E-mail : saraban@skpb.ac.th  

สั่ง ณ วันที่   27    มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 

 
  (นายวัชรินทร์  ดีดาร์) 

                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 

mailto:Jeepzaa@gmail.com


 
 

 
ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนหนองไผ่ 
--------------------- 

   เพื่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนหนองไผ่  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองไผ่                          
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/2566  เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 256๖  โรงเรียนหนองไผ่จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ            
ความปลอดภัยโรงเรียนหนองไผ่  ประกอบด้วย 

   ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑  นายสมพงษ์   มหาวังษ์ 
   นายอ าเภอหนองไผ่ 

   1.2  นายสิริชัย   จันทร์พัชรินทร์ 
                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองไผ่ 
     ๑.3 นายสมรัฐ  ศรีตระกูล 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองไผ่ 
     1.4 นางรัชดาภรณ์  ทองใจสด 
           สาธารณสุขอ าเภอหนองไผ่ 
      ๑.5 พ.ต.ท.วัตร  โฉมค า 
           รองผู้ก ากบัการป้องกันปราบปราม 

         สถานีต ารวจภูธรหนองไผ่ 
 

   มีหน้าท่ี  ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
 

   ๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑ นางสาวอารีรัตน์   ชูรวง     ประธานกรรมการ 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
       ๒.๒ นางดวงตะวัน   นามา               รองประธานกรรมการ 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
        ๒.3. นางทาริกา   วงศ์แก้ว     กรรมการ 
            รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
       ๒.4 นายจิตรภณ   ชมภู่               กรรมการ 
              รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 



           ๒.5 นายวิษรุตต์   เมืองทา               กรรมการ 
              รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
       ๒.6 นายนิมิตร   ตันติวโรดม               กรรมการ 
                                ครูช านาญการพิเศษ 
              ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
       ๒.7 นางกัญญา  หมื่นชนะ               กรรมการ 
                                ครูช านาญการพิเศษ 
              ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
            ๒.8 นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา               กรรมการ 
                                ครูช านาญการพิเศษ 
              ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
       ๒.9 นางวนิดา  สารสิทธิ์               กรรมการ 
                                 ครูช านาญการพิเศษ 
               ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
       ๒.10 นายศุภชัย  อานพรหม               กรรมการ 
                                  ครูช านาญการพิเศษ 
                ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
       ๒.11 นายยุทธนา  นาอุดม               กรรมการและเลขานุการ 
                                  ครูช านาญการพิเศษ 
                ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
      และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี SC Operator  
       ๒.12 นางสาวชาริณา  ศรีเหรา       กรรมการและเลขานุการ 
                                  ครูช านาญการ 
                ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   และเจ้าหน้าท่ี SC Action   
  

    มีหน้าท่ี  เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้าน
ร่างกาย และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่าง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ประกาศ  ณ วันท่ี  26  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
                    (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 



 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ท่ี 100/๒๕๖6 

เร่ือง  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนหนองไผ่ 
--------------------- 

   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนหนองไผ่  เป็นไปด้วย                
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                   
พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนหนองไผ่  จึงแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนหนองไผ่   
ประกอบด้วย 
    ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator  
         1.๑ นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง      หัวหน้า 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่    
       1.๒ นางดวงตะวัน  นามา              เจ้าหน้าท่ี 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน       
          1.3 นางทาริกา   วงศ์แก้ว              เจ้าหน้าท่ี 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ       
          1.4 นายจิตรภณ   ชมภู่              เจ้าหน้าท่ี 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ       
           1.5 นายวิษรุตต์    เมืองทา              เจ้าหน้าท่ี 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป         
 

มีหน้าท่ี  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากท่ี SC Operator ได้ท าการ 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ี SC Action ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไข
ปัญหา รายงานผลการด าเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหาก
เป็น Case ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

  ๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator 
      2.๑  นายยุทธนา  นาอุดม     หัวหน้า 
                                ครูช านาญการพิเศษ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 
 



      2.2 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา     เจ้าหน้าท่ี 
   ครูช านาญการพิเศษ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
      2.3 นางกัญญา  หมื่นชนะ     เจ้าหน้าท่ี 
   ครูช านาญการพิเศษ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      2.4 นางสาวชาริณา  ศรีเหรา     เจ้าหน้าท่ี 
   ครูช านาญการ 
             ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      2.5 นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์    เจ้าหน้าท่ี 
   ครูช านาญการ 
             ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  

    มีหน้าท่ี Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ท่ีแจ้งเข้ามายังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าท่ี SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 

   ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
       3.1 นางดวงตะวัน  นามา              หัวหน้า 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน       

    3.2 นางทาริกา   วงศ์แก้ว              เจ้าหน้าท่ี 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ         

          3.3 นายจิตรภณ   ชมภู่              เจ้าหน้าท่ี 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ       

           3.4 นายวิษรุตต์    เมืองทา              เจ้าหน้าท่ี 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป         

          3.5 นายยุทธนา   นาอุดม              เจ้าหน้าท่ี 
ครูช านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

    3.6 นางสาวชาริณา  ศรีเหรา         เจ้าหน้าท่ี 
ครูช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

          3.7 นางสาวดวงกมล  ธูปหอม      เจ้าหน้าท่ี 
   ครู ค.ศ.1 
             ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        
  มีหน้าท่ี  รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
แก่ทุกฝ่าย หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินการ 
 



  ๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
          ๒.๑ นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง      หัวหน้า 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่    
       ๒.๒ นางดวงตะวัน  นามา              เจ้าหน้าท่ี 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน       
          ๒.3 นายวิษรุตต์    เมืองทา              เจ้าหน้าท่ี 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป         
    ๒.4 นางสาวชาริณา  ศรีเหรา         เจ้าหน้าท่ี 

ครูช านาญการ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
       2.5 นายราชัย  แก้วยศ      เจ้าหน้าท่ี 

 ครูช านาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานส่ือและเทคโนโลยี 
           2.5 นายนิกร  หล้าน้อย      เจ้าหน้าท่ี 

 ครู ค.ศ.1 
     ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ 
    
  มีหน้าท่ี  รับผิดชอบในการเพิ่มหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการก าหนดบทบาทหน้าท่ีภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        ส่ัง ณ วันท่ี  26  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖6 
 

 
 

               (นางสาวอารีรัตน์   ชูรวง) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 

 
 
 
 
 
 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนหนองไผ่ 

  เขียนท่ี  โรงเรียนหนองไผ่ 
             วันท่ี  26  มกราคม  2566 
 
  ข้าพเจ้า นางสาวอารีรัตน์   ชูรวง  ต าแหน่ ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนหนองไผ่  รหัสสถานศึกษา  
1067380608  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายงานในหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ตามค าส่ัง 
โรงเรียนหนองไผ่  เรื่อง  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนหนองไผ่ ลงวันท่ี  26  
มกราคม  2566  รายช่ือ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator  
      ๑.๑  นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
           E-mail : areerut@nongphai.ac.t 
            Tel : 086 - 762 0079 
     ๑.๒  นางดวงตะวัน   นามา    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           E-mail : duangtawan@nongphai.ac.th 
            Tel : 089 - 666 5942 
     ๑.3  นางทาริกา   วงศ์แก้ว    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
           E-mail : tarika@nongphai.ac.th 
            Tel : 089 - 461 1927 
     ๑.4  นายจิตรภณ   ชมภู่ ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
           E-mail : chittrapol@nongphai.ac.th 
            Tel : 086 - 565 2511 
     ๑.5  นายวิษรุตต์   เมืองทา ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
           E-mail : Witsarut@nongphai.ac.th 
            Tel : 091 - 028 8549 
 
  มีหน้าท่ี   รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากท่ี SC Operator ได้ท าการ 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ี SC Action ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการด าเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  ๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator 
            ๒.๑ นายยุทธนา  นาอุดม            ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
           E-mail : yutthana@nongphai.ac.th 
            Tel : 089 – 961 1959  
 
 



      ๒.๒ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา   ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
            E-mail : krununp@nongphai.ac.th 
             Tel : 063 – 343 1648 
     ๒.3  นางกัญญา  หมื่นชนะ  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
            E-mail : Kanya@nongphai.ac.th 
            Tel : 088 – 282 2428 
          2.4 นางสาวชาริณา  ศรีเหรา  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
            E-mail : Charina@nongphai.ac.th 
             Tel : 093 – 398 2265 
      2.5 นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
            E-mail : Paweena@nongphai.ac.th 
             Tel : 09๔ – ๖๘๙๑๕๖๒ 
   

   มีหน้าท่ี  Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ท่ีแจ้งเข้ามายังส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าท่ี SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 
 

      ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
                   3.1  นางดวงตะวัน   นามา    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           E-mail : duangtawan@nongphai.ac.th 
            Tel : 089 - 666 5942 
     3.2  นางทาริกา   วงศ์แก้ว    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
            E-mail : tarika@nongphai.ac.th 
             Tel : 089 - 461 1927 
     3.3  นายจิตรภณ   ชมภู่ ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
            E-mail : chittrapol@nongphai.ac.th 
             Tel : 086 - 565 2511 
     3.4  นายวิษรุตต์   เมืองทา ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
            E-mail : Witsarut@nongphai.ac.th 
             Tel : 091 - 028 8549 

3.5  นายยุทธนา   นาอุดม    ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 

            E-mail : yutthana@nongphai.ac.th 
      Tel : 089 – 961 1959 

          3.6 นางสาวชาริณา  ศรีเหรา ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
            E-mail : Charina@nongphai.ac.th 
             Tel : 093 – 398 2265 
 
 



      3.7 นางสาวดวงกมล  ธูปหอม ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
            E-mail : duangkamol@nongphai.ac.th 
             Tel : 0๘๔ – ๕๙๕๔๖๘๙  

มีหน้าท่ี  รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
แก่ทุกฝ่าย หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการด าเนินการ 
 

       ๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
     4.๑ นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
           E-mail : areerut@nongphai.ac.th 
            Tel : 086 - 762 0079 
     4.๒ นางดวงตะวนั   นามา    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           E-mail : duangtawan@nongphai.ac.th 
            Tel : 089 - 666 5942 
         4.3 นายวิษรุตต์   เมืองทา ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
           E-mail : Witsarut@nongphai.ac.th 
            Tel : 091 - 028 8549 
     4.4 นายราชัย   แก้วยศ ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
           E-mail : rachai@nogphai.ac.th 
            Tel : 086 – 367 6960 
    4.5 นายนิกร  หล้าน้อย ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.1 
           E-mail : Krubank@nongphai.ac.th 
            Tel : 099 – 527 4380 

  มีหน้าท่ี  รับผิดชอบในการเพิ่มหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการก าหนดบทบาทหน้าท่ีภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
 
 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลางของ 
โรงเรียนหนองไผ่  ดังนี้ 
            E-mail : moesc.1067380608@gmail.com 
    
 
 
                                                             ลงช่ือ 
               (นางสาวอารีรัตน์   ชูรวง) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 

















 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
ท่ี   ๑๒๐  / ๒๕๖๖ 

เร่ือง  แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
--------------------- 

 

        เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
        อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  ประกอบด้วย 
    ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator  
        ๑.๑ นายพีระวัตร  จันทกูล    หัวหน้า 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
       ๑.๒ นางสาวยุพาพัฒน์  เหมลา               เจ้าหน้าที่ 
                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม               
       ๑.3 นายจรัญ  ใจวงค์     เจ้าหน้าที่ 
         ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                                      

      ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
       

    มีหน้าที่ รับผิดชอบในการแก้ปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operator ได้รับการรับ
เรื่องและอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษหากเป็น Case ที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษ หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   

  ๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator  
๒.๑ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์  หอมหวล    เจ้าหน้าที่ 
      ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                                      

                                     ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่   
   ๒.๒ นายวีรภัทร  พั้วเบ้า     เจ้าหน้าที่ 

      ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                                      
                                     ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่   
       



  มีหน้าที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไปยัง
เจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
  

   ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action  
๓.๑ นางสาวปิยพร  กันหา                 เจ้าหน้าที่ 

                                     ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
      ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

       ๓.๒ จ่าสิบเอกณัฐ  หม่องอิน    เจ้าหน้าที่ 
         ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม    
               ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๓.๓ นายศิริศักด์ิ  โภคาเพชร    เจ้าหน้าที่ 

      ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                                      
      ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่   

  มีหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่าย หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
  ๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
   ๔.๑ นางบังอร  สีเลื่อม     เจ้าหน้าที่   

      ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                                      
      ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่   

   ๔.๒ นางสาวธรา  เศรษฐี     เจ้าหน้าที่ 
      ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม                                      
      ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่   

   มีหน้าที่ รับผิดชอบในการเพิ่มหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบหน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

        สั่ง ณ วันที่  ๑  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

  

                   (นายพีระวัตร  จันทกูล) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

--------------------- 
  เพ ื ่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนหล ่มสักว ิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร ้อย                      
มีประสิทธิภาพ ในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน โรงเรียนหล่มสักว ิทยาคม          
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให้โรงเรียนจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยของ
โรงเรียนดังน้ัน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จึงขอแต่งต้ังบุคคลและข้าราชการครูเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  ประกอบด้วย 
 ๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ผศ.ดร.รังสรรค์  เพ็งพัด     ประธานกรรมการ 
                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
  ๑.๒ นายพีรพัฒน์  วัชรรินทรางกูร     กรรมการ 
         นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
  ๑.๓ นายแพทย์ศักรินทร์  ธนเกียรติสกุล    กรรมการ 
         ผู้อำนวยโรงพยาบาลหล่มสัก 
  ๑.๔ พ.ต.อ.รัง  ดาวดึงส์      กรรมการ 
         ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก 
  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ อำนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรตามความเหมาะสม
เพื่อให้การดำเนินการความปลอดภัยของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นายพีระวัตร  จันทกูล       ประธานกรรมการ 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   
  ๒.๒ นางสาวยุพาพัฒน์  เหมลา                          รองประธานกรรมการ 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  
  ๒.๓ นายสุพรรณ์  พลบุรี        กรรมการ 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

๒.๔ นางสาวรมณี  เหลี่ยมแสง       กรรมการ 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

๒.๕ นางสิริภา  สงคราม        กรรมการ 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
   ๒.๖ นายจรัญ  ใจวงค์         กรรมการ 
                     ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   



 ๒.๗ จ่าสิบเอกณัฐ  หม่องอิน       กรรมการ 
                     ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   
 ๒.๘ นายศิริศักด์ิ  โภคาเพชร     กรรมการ 
  ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   
 ๒.๙ นายวีรภัทร  พั้วเบ้า      กรรมการ 
  ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   
  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Operator โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

๒.๑๐ นางสาวปิยพร  กันหา       กรรมการและเลขานุการ                      
ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SA Action โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

          มีหน้าที่ เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่างๆท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

         ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

           สั่ง   ณ   วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
                  

(นายพีระวัตร  จันทกูล) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

  
 

 


