
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 

--------------------- 
   เพื่อให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ท่าช้างวิทยาคาร ในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2564  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564  โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑ นายนวิัต เชื้อนาค 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   ๑.๒ พระครูสิริพรมโสภิต 
        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๑.๓ นางสาวบุญสมบัติ เปรมปรี 

           ประธารเครือข่ายผู้ปกครอง 
      ๑.๔ นายแพทย์ธนา   พุทธากรณ์ 
            ผู้อำนวยโรงพยาบาลท่าช้าง 

   1.5 พ.ต.อ.วุฒิศักดิ์ รองเมือง 
            ผู้กำกับสถานีภูธรตำรวจท่าช้าง 
   มีหน้าที ่ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 
   ๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑ นายเชาวลิต  บุญอิ่ม     ประธานกรรมการ 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
       ๒.๒ นายวรวุฒิ  ชุนหกรณ์                      รองประธานกรรมการ 
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
      ๒.๓  นายปรีดา  ทรัพย์พาลี     กรรมการ 
                       ครู คศ.๓   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานกิจการนักเรียน 

    ๒.๔. นายสาธิต  นุ่มอ่อน     กรรมการ 
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานวิชาการ 
       ๒.๕. นางสาวฐิติพร  ดวงจรัส     กรรมการ 
                               ครู คศ.๑      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานอำนวยการ 
       



    ๒.๖. นายธนัชชา  สวนแก้ว     กรรมการ 
                               ครู คศ.๑      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานบริหารทั่วไป 
      ๒.๗. นางสาวธิดานริน  สังขวารี        กรรมการและเลขานุการ 
    คร ูอัตราจ้าง  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ Operator โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
    มีหน้าที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วย เหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่    31    มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
                ( นายเชาวลิต บุญอ่ิม ) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
ที่    3   /  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
--------------------- 

 
   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ของโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ประกอบด้วย 
    ๑. เจ้าหน้าที่ SC-Operator (Safety Center Operator)  
       ๑.๑ นายเชาวลิต  บุญอิ่ม    หัวหน้า 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
      ๑.๒ นายวรวุฒิ  ชุนหกรณ์    เจ้าหน้าที ่
           รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
      ๑.3 นางสาวอมรรัตน์  พิมพะ    เจ้าหน้าที ่
                              คร ูคศ.2   ปฏิบัติหน้าที่ครูปกครอง 
      ๑.4 นางสาวชนิตา  อยู่สุขขี    เจ้าหน้าที ่
                              ครูผู้ช่วย   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแนะแนว 
    มีหน้าที่  ร ับทราบเรื ่องที ่แจ ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center โดยตรวจสอบที่  
sc.moesafetycenter.com ซึ ่งเป็นเรื ่องแจ้งเข้ามายังสถานศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC-Action โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้า SC-Operator ของโรงเรียนก่อนทุกครั้ง  
 
   ๒. เจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action  
       ๒.1 ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ภคสุภางค์ บุญชู            เจ้าหน้าที ่
            คร ูคศ.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
       ๒.๒ นายปรีดา ทรัพย์พาลี              เจ้าหน้าที ่
            คร ูคศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
       ๒.๓ นางสาวอมรรัตน์ พิมพะ              เจ้าหน้าที ่
            คร ูคศ.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      ๒.๔ นายธนัชชา  สวนแก้ว              เจ้าหน้าที ่
            คร ูคศ.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
       



     
๒.๕ นายสาธิต   นุ่นอ่อน             เจ้าหน้าที ่

            คร ูคศ.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ๒.6 นางสาวฐิติพร   ดวงจรัส             เจ้าหน้าที่ 

            คร ูคศ.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
   มีหน้าที่ ดูแล รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา Case ที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety 
Center โดยพิจารณามอบหมายให้ SC-Action เป็นราย Case จะมอบหมายเฉพาะบุคคลหรือในรูปของ
คณะกรรมการลงไปแก้ไขปัญหา(เจ้าหน้าที่ SC-Operator ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ SC-Action โดยตำแหน่ง และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาควรเป็น SC-Action เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่
มีความเกี่ยวข้อง เช่น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในชั้นเรียนที่ตนเองเป็นครูประจำชั้น) โดยจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ จนถึง การแจ้งปิด 
Case และการดำเนินการทุกขั้นตอน ต้องทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทาง sc.moesafetycenter.com 
เพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการออกรายงานการดำเนินการสู่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่   31  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
                ( นายเชาวลิต  บุญอิ่ม ) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การบันทึกข้อมูลจำเป็นของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
     เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาดำเนินการจัดทำข้อมูล
จำเป็นของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center  ดังนี้ 

 
แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
 

 เขียนที ่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
  ข้าพเจ้า นายเชาวลิต  บุญอิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร   
รหัสหน่วยงาน / สถานศึกษาจังหวัด สิงห์บุรี  ได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ตาม โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร  เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียน
ท่าช้างวิทยาคาร ลงวันที่ 31 มกราคม 2565  รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ SC-Operator : Safety Center Operator 
      ๑.๑ นายเชาวลิต  บุญอิ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร               

      E-mail : chaoboonim@gmail.com 
            Tel :  089-6093986 
     ๑.๒ นายวรวุฒ ิ  ชุนหกรณ์     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
           E-mail : worawuttachang@gmail.com 
            Tel : 088-8658592 
  
  มีหน้าที ่ รับทราบเรื่องที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center โดยตรวจสอบที่ 
sc.moesafetycenter.com ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งเข้ามายังสถานศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC-Action โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้า SC-Operator ของโรงเรียนก่อนทุกครั้ง 
 
  ๒. เจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action 
      ๒.๑ นางสาวอมรรัตน์ พิมพะ   ตำแหน่ง ครู คศ.2 
           E-mail : amanratpimpa9@gmail.com 
            Tel : 096-2581145 
     ๒.๒ นายธนัชชา  สวนแกว้   ตำแหน่ง ครู คศ.1 
           E-mail : thanatchasuankaew@secondary5.go.th 
            Tel : 088-2988557 
      ๒.3 ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ภคสภุางค์ บุญชู    ตำแหน่ง ครู คศ.1 
           E-mail : pojjanee.060831@gmail.com 
            Tel :080-6713163 
     



 
    ๒.4 นายปรีดา ทรัพย์พาลี   ตำแหน่ง ครู คศ.3 
           E-mail : thachangschool36@gmail.com 
            Tel : 092-7912657 
     ๒.5 นายสาธิต   นุ่นอ่อน   ตำแหน่ง ครู คศ.1 
           E-mail : asathit599@gmail.com 
            Tel : 080-1422344 
     ๒.6 นางสาวฐิติพร   ดวงจรัส   ตำแหน่ง ครู คศ.1 
           E-mail : tduangjarus@gmail.com 
            Tel : 082-7803568 
  
 มีหน้าที ่ดูแล รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา Case ที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center 
โดยพิจารณามอบหมายให้ SC-Action เป็นราย Case จะมอบหมายเฉพาะบุคคลหรือในรูปของคณะกรรมการ
ลงไปแก้ไขปัญหา(เจ้าหน้าที่ SC-Operator ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ SC-Action โดยตำแหน่ง และข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาควรเป็น SC-Action เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนที่มีความ
เกี่ยวข้อง เช่น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในชั้นเรียนที่ตนเองเป็นครูประจำชั้น) โดยจะต้องดำเนินการ
แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการแจ้งปิด Case และการ
ดำเนินการทุกข้ันตอน ต้องทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทาง sc.moesafetycenter.com เพ่ือเป็นหลักฐาน
การดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ในการออกรายงานการดำเนินการสู่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 
  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลาง
ของ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ดังนี้ 
            E-mail moesc.1017610148@sesasingthong.go.th 
   
                                                             ลงชื่อ 
               (นายเชาวลิต บุญอ่ิม) 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 


