
 

 

ค ำส่ังโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ที่  65 / 2564 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย ประจ ำปี 2563 

ตามที่โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภยั” ประจ าปี 2563 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่สร้างความตระหนกัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนานยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานให้
เกิดขึ้ นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยใน
สถานศึกษารวมทั้งสร้างตน้แบบการด าเนินการความปลอดภยัในสถานศึกษา อนัจะส่งผลให้การขบัเคล่ือน
ระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภยั และสุขภาพอนามยัดี” บรรลุผลส าเร็จต่อไป ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว มี
ลกัษณะเป็นการแข่งขนัภายใน สถานศึกษาของตนเอง โดยโรงเรียนฯจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละ
จดัท าเอกสารรายละเอียดตามหวัขอ้ที่กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานก าหนด โดยตอ้งเป็นผลงานตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม 2563 และเป็นผลงานจริงที่ไดด้ าเนินการดา้นความปลอดภยั ในสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม ชดัเจน และเกิดประโยชน์ในภาพรวมของงานความปลอดภยั เพื่อให้การด าเนินงาน
กิจกรรมดงักล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่  สนับสนุนส่งเสริมแนะน าให้ค  าปรึกษาสั่งการและ
ควบคุมดูแลกิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานภายในสถานศึกษา 
รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่คณะท างาน ตลอดจนแกไ้ขปัญหาที่พงึมีจากการปฏิบติัหนา้ที่ 
   1.1 นายณัฐวฒิุ  รัตนอรุณ    ประธานกรรมการ 
   1.2 นายวฑิูรย ์ ชุมข า     รองประธานกรรมการ 
   1.3 นางณภทัร   เมืองไทย    กรรมการ 
   1.4  นางสุทธิตา   ศรีบุญนาค    กรรมการ 
   1.5 นางอมรรัตน์  แขดวง    กรรมการ 
   1.6 นางปวณ์ีนุช  แป้นแกว้    กรรมการ 
   1.7 นางวารุณี จินดาวงศ ์    กรรมการ 
   1.8 นายสุชาติ  โรวฒัน์     กรรมการและเลขานุการ 
   1.9 นางกาญจนา  เลิศล ้า    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 



 

2. คณะกรรมการฝ่ายติดตาม และตรวจสอบ มีหนา้ที่ แนะน า ปรึกษา ก ากบั ประสานงาน และ
ติดตามการด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ตลอดจนแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยรายงานและเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไ้ข และประสานงานกบัฝ่ายต่างๆที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขต่อผูบ้ริหารประกอบดว้ย 
   2.1นายณัฐวฒิุ  รัตนอรุณ    ประธานกรรมการ 

   2.2 นายวฑิูรย ์ ชุมข า     รองประธานกรรมการ 
   2.3 นางณภทัร   เมืองไทย    กรรมการ 
   2.4  นางสุทธิตา   ศรีบุญนาค    กรรมการ 
   2.5 นางอมรรัตน์  แขดวง    กรรมการ 
   2.6 นางศุภณัฏฐ ์ สิริกาญจน์    กรรมการ 
   2.7 นางปวณ์ีนุช  แป้นแกว้    กรรมการ 
   2.8 นางลมยั  รัตนมณี     กรรมการ 
   2.9 นางวารุณี จินดาวงศ ์    กรรมการ 
   2.10 นางจิรนนัท ์ แซมมงคล    กรรมการ 
   2.11 นายเศณว ี อ ่าครอง    กรรมการ 
   2.12 นายสุชาติ  โรวฒัน์    กรรมการและเลขานุการ 
   2.13 นางกาญจนา  เลิศล ้า    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ มีหนา้ที่ เก็บรวมรวม คน้หาวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปเอกสารขอ้มูล 

และประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ประกอบดว้ย 

รำยกำร ผู้รับผิดชอบและสรุปข้อมูล 

ส่วนที่ 1 : กำรเทดิพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์  
1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย ์
ในสถานศึกษาที่ชดัเจน 

1.นางสาวรัติยา  ทองสีนุช  (หัวหนา้) 
2.นางกรณ์ภสัสรณ์ สุขรุ่งเรือง 
3.นางศุภณัฏฐ ์ สิริกาญจน์ 
4.นางฐิรกานต ์ สุขยา 
5.นางอฉัราภรณ์   คงแป้น 
6.นางสาวสุภาพร    มณีโชติ 
 
 
 
 

2. มีการประชาสมัพนัธส่์งเสริมเก่ียวกบัค่านิยมหลกัของคนไทย 12 
ประการ ในสถานศึกษาที่ชดัเจน 



ส่วนที่ 2 : สถำนศึกษำปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยด ี  
1. มีนโยบายความปลอดภยั ในสถานศึกษาเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
มีการประกาศนโยบายให ้เห็นไดช้ดัเจน 

1.นายวฑิูรย ์ ชุมข า  (หวัหนา้) 
2.นางกาญจนา  เลิศล ้า 
3.นางสาวสุทธินี  ทวนด า  
4.นายเศณวี  อ  ่าครอง 

2. มีแผนงานและงบประมาณ ด าเนินการดา้นความปลอดภยัใน
สถานศึกษาที่ชดัเจน 

1.นางวารุณี  จินดาวงศ ์ (หวัหนา้) 
2.นางจิรนนัท ์ แซมมงคล 
3.นางสาวสุภาพร    มณีโชติ 
4.นางณัฐวดี แสงป้อม 

3. มีบุคลากรผูดู้แลรับผดิชอบ ดา้นความปลอดภยัในสถานศึกษาที่
ชดัเจน 

1.นายสุชาติ  โรวฒัน์  (หวัหนา้) 
2.นางกาญจนา  เลิศล ้า 
3.นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
4.นายเศณว ี อ ่าครอง 

4. มีคณะท างานหรือคณะกรรมการความปลอดภยัของสถานศึกษาที่
ชดัเจน 
5. มีกฎระเบียบหรือคู่มือ/แนวทางวา่ดว้ยความปลอดภยัใน
สถานศึกษาที่เหมาะสม 

1.นางสาวสุทธินี  ทวนด า  (หวัหนา้) 
2.นายเศณวี  อ  ่าครอง 
3.นายณัฐพนัธ ์ ซงากรณ์  
4.นางสาวนิภาพร   ภกัดีชน 
5.นางสุภาพร     ไชยรัตน์  

6. บุคลากรทุกระดบั เช่น อาจารย ์ผูบ้ริหาร ลูกจา้ง ไดรั้บการอบรม
ใหมี้ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานศึกษา ตามแผนงานที่
ก  าหนด 

1.นางปวณ์ีนุช  แป้นแกว้  (หวัหนา้) 
2.นางกาญจนา  เลิศล ้า 
3.นายสุชาติ  โรวฒัน์ 
4.นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
5.นายเศณว ี อ ่าครอง 
6.นางเพญ็ศรี  หนูหนอง 

7. มีการอบรมเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบื้องตน้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 

8. มีโครงการหรือการด าเนินการเพือ่รักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 

1.นางวารุณี  จินดาวงศ ์ (หวัหนา้) 
2.นางจิรนนัท ์ แซมมงคล 
3.นางสาวสุกญัญา    ทองเพิม่ 
4.นางณัฐวดี      แสงป้อม 

9. มีการดูแล ส ารวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภยัในสถานศึกษา 
โดยก าหนดผูรั้บผดิชอบที่ชดัเจนรวมทั้งน าผลไปปรับปรุงแกไ้ข 
 
 
 

1.นายวฑิูรย ์ ชุมข า  (หวัหนา้) 
2.นางกาญจนา  เลิศล ้า 
3.นายสุชาติ  โรวฒัน์ 
4.นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
5.นายเศณว ี อ ่าครอง 
 



10. มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายของเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ (Safeguard) 
ในสถานศึกษาอยา่งครบถว้น และมีประสิทธิภาพ เช่น ฝาครอบ
ใบมีด เคร่ืองตดัหญา้ ฝาครอบใบเล่ือย ฝาครอบสายพายหรืออุปกรณ์
ช่างต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.นายสนัติ์   จนัทนะทรัพย ์   (หวัหนา้) 
2.นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
3.นายธีรเชษฐ   ทุนสนัเทียะ 
4.นายปรีชา      อนุวฒัน์ 
5.นายนยั     รัตนมณี 11. มีระบบป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าร่ัว หรือการต่อสายดินใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
12. มีระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานศึกษา เช่น ถงัดบัเพลิง 
สญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้เป็นตน้ รวมทั้งการตรวจสอบ และการ
บ ารุงรักษาระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ที่ชดัเจน 

1.นายสุชาติ  โรวฒัน์(อาคารพพิธิภณัฑ)์  (หวัหนา้) 
2.นายสนัติ์   จนัทนะทรัพย ์(อาคารอุตสาหกรรม) 
3.นางฐิรกานต ์ สุขยา (อาคาร 1) 
4.นายกิจศกัด์ิ  ชูศรี (อาคาร 2) 
5.นางสาวสุวดี   เงินถาวร (อาคาร 3) 
6.นางสาวสุทธินี  ทวนด า (อาคารเกษตร) 
7. นางปรียา   บุญใหผ้ล (อาคารโรงยมิ) 
8.นางฤดี  ทองเน้ือหา้ (อาคารคหกรรม) 
9.นางจิตติมา   จูท้ิ่น (อาคารโรงฝึกงาน,คอมพวิเตอร์) 
10.นายธีรเชษฐ   ทุนสนัเทียะ 
11.นายปรีชา      อนุวฒัน์ 
12.นายนยั     รัตนมณี 
13.นางวลิาศ    ทองนวล (หอประชุมควนกรด,โรงอาหาร 
14.นางเพญ็ศรี      รัตนสุภา 

13. มีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานศึกษาที่ชดัเจน 

14. มีการฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ในสถานศึกษา 1.นายวฑิูรย ์ ชุมข า  (หวัหนา้) 
2.นางกาญจนา  เลิศล ้า 
3.นายสุชาติ  โรวฒัน์ 
4.นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
5.นายเศณว ี อ ่าครอง 
 

15. มีการฝึกซอ้มดบัเพลิงและการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟใน
สถานศึกษาประจ าปี 
16. มีการฝีกซอ้มตามขอ้ 15. โดยใชห้น่วยงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ไดรั้บการรับรองเป็นผูฝึ้กสอน 

17. มีหอ้งพยาบาล และอุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ใน
สถานศึกษาพร้อมผูรั้บผดิชอบที่ชดัเจน 

1.นางเพญ็ศรี  หนูหนอง  (หวัหนา้) 
2.นางสุวไิล  กนัตงักลุ 
3.นายอดิศร  อินทรสุวรรณ 
 
 
 
 
 

18. มีมาตรการป้องกนัการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อใหก้บั
บุคลากร และมีการเผยแพร่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัการ
เจบ็ป่วย หรือโรคอนัเน่ืองจากการท างานในสถานศึกษา 



19. มีหอ้งสว้ม (ที่ถ่ายอุจจาระ และที่ถ่ายปัสสาวะ) และอ่างลา้งมือ 
ส าหรับนกัเรียน/นกัศึกษา แยกชาย-หญิงที่พอเพียง 

1.นายสุชาติ  โรวฒัน์  (หวัหนา้) 
2.นายสนัติ์   จนัทนะทรัพย ์ 
3.นายเศณว ี อ ่าครอง 
4. นายณัฐพนัธ ์ ซงากรณ์ 
5.นางสาวสุทธินี  ทวนด า  
6.นายธีรเชษฐ   ทุนสนัเทียะ 
7.นายปรีชา      อนุวฒัน์ 
8.นายนยั     รัตนมณี 
9.นางวลิาศ    ทองนวล  
10.นางเพญ็ศรี      รัตนสุภา 

20. มีการจดัน ้ าด่ืมที่สะอาด ที่ลา้งมือที่ถูกสุขลกัษณะ เพือ่ให้
บุคลากรไดใ้ชก่้อนการรับประทานอาหาร หรือด่ืมเคร่ืองด่ืม 
21. มีการจดัที่รับประทานอาหาร และที่พกัที่เหมาะสม และถูก
สุขลกัษณะ 
22. มีการจดัสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมและปลอดภยัในสถานศึกษา 
เช่น ระบบแสงสวา่ง ระบบระบายอากาศ ระดบัความดงัของเสียง 
เป็นตน้ 

23. มีมาตรการเพือ่ความปลอดภยัเก่ียวกบัสารเคมี ในสถานศึกษาที่
เหมาะสมและปลอดภยั 

1.นางปวณ์ีนุช  แป้นแกว้  (หวัหนา้) 
2.นางสุเจตน์  บุญปลอ้ง 
3.นายกุลธนิต  ดว้งกูล 
4.นางพรทิพย ์ เชยบวัแกว้ 
5.นางณิรดา  จงจิตร 
6.นางวนัเพญ็  ชุมพร้อมญาต ิ
7.นางลมยั   รัตนมณี 
8.นายกิจศกัด์ิ    ชูศรี 

24. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะดา้นความปลอดภยัใน
สถานศึกษาจากครู อาจารย ์นกัเรียน และมีการน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

1.นางสาวสุกญัญา    ทองเพิม่  (หวัหนา้) 
2.นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
3.นางณัฐวดี แสงป้อม 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



25. มีการจดัเก็บขอ้มูลสถิติอุบติัเหตุหรือการ เจบ็ป่วยในสถานศึกษา 
และการวางแผนป้องกนัที่เหมาะสม 

1.นางเพญ็ศรี  หนูหนอง  (หวัหนา้) 
2.นางสุวไิล  กนัตงักลุ 
3.นายอดิศร  อินทรสุวรรณ 

26. มีการจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมและกระตุน้จิตส านึกใหแ้ก่นกัเรียน/
นกัศึกษา ดา้นความปลอดภยัในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสม 

1.นางอมรรัตน์  แขดวง (หวัหนา้) 
2.นางกาญจนา  เลิศล ้า 
3.นายสุชาติ  โรวฒัน์ 
4.นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
5.นายเศณว ี อ ่าครอง 

27. มีหนงัสือ ต ารา หรือมาตรฐานเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และ สภาพแวดลอ้มในการท างาน เพือ่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
และการเรียนรู้ของบุคลากร 

1.นางรัจนา   ประจกัษว์งศ ์ (หวัหนา้) 
2.นายสุชาติ  โรวฒัน์ 
3.นายเศณวี  อ  ่าครอง 

28. มีมาตรการดูแลเพือ่ความปลอดภยัในการเดินทาง เช่น การ
จดัระบบจราจร การสวมหมวกกนัน็อค หรือการดูแลยานพาหนะรับ 
– ส่ง ใบอนุญาตขบัรถ เป็นตน้ ส าหรับนกัเรียน/นกัศึกษาใน
สถานศึกษา 

1.นายวฑิูรย ์ ชุมข า  (หวัหนา้) 
2.นางรัจนา   ประจกัษว์งศ ์
3.นางจินดา  ไตรภูมิ 
4.นางเพญ็ศรี  หนูหนอง 
5.นางสุวไิล   กนัตงักุล 
6.นางกาญจนา  เลิศล ้า 
7.นางจินตรัตน์  ทิพยสุ์ขมุ 
8.นางสาวกญัญารัตน์  ทองค า 
9.นางมยรุฉฑัฐ   เก้ือนุย้ 
10.นางจิรนนัท ์ แซมมงคล 
11.นางสาวกุลนนัท ์ ขนุทองจนัทร์ 
12.นางวารุณี  จินดาวงศ ์
13.นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย ์
14.นางสาวสุกญัญา    ทองเพิม่ 
15.นางณัฐวดี      แสงป้อม 
16.นายพนิิจ     เทพมณี 
17.นางศุภณัฏฐ ์ สิริกาญจน์ 
18.นางกรณ์ภสัสรณ์ สุขรุ่งเรือง 
19.นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 
20.นายสุชาติ  โรวฒัน์ 
21.นางฐิรกานต ์ สุขยา 
22.นางอฉัราภรณ์   คงแป้น 
23.นางสาวสุภาพร    มณีโชติ 

29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมด าเนินการระหวา่งชุมชน 
หรือ ผูป้กครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัใน
สถานศึกษา 



24.นางปวณ์ีนุช  แป้นแกว้ 
25.นางสุเจตน์  บุญปลอ้ง 
26.นายกุลธนิต  ดว้งกูล 
27.นางพรทิพย ์ เชยบวัแกว้ 
28.นางณิรดา  จงจิตร 
29.นางวนัเพญ็  ชุมพร้อมญาติ 
30.นางจิตติมา   จูท้ิ่น 
31.นางลมยั   รัตนมณี 
32.นายกิจศกัด์ิ    ชูศรี 
33.นางปรียา   บุญใหผ้ล    
34. นางสาวสุทธินี   ทวนด า 
36.นางนชัพร  ก าเนิดรักษา 
37.นางกฤติกา  จ านง    
38.นางอมรรัตน์   แขดวง  
39.นางกลัยา  พรมทิพย ์      
40.นางสาวสุวดี   เงินถาวร 
41.นางไพรวรรณ  เพชรสงค ์
42.นางฤดี  ทองเน้ือหา้  
43.นายสนัติ์   จนัทนะทรัพย ์   
44.นายอดิศร อินทรสุวรรณ  
45.นางณิชกมล  รัตนพนัธ์ 
46.นางบุษบา  สุทธิมาศ 
47.นายเศณว ี    อ  ่าครอง 
48.นายณัฐพนัธ์   ซงากรณ์ 
49.นางนนัทนา   ทองศรี 
50.นางสาวนิภาพร   ภกัดีชน 
51.นางสุภาพร     ไชยรัตน์ 
52.นางวลิาศ    ทองนวล 
53.นางเพญ็ศรี      รัตนสุภา 
54.นายธีรเชษฐ   ทุนสนัเทียะ 
55.นายปรีชา      อนุวฒัน์ 
56.นายนยั     รัตนมณี 
 
 
 



30. มีการจดัตั้งชมรมฯ และจดัตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานศึกษา 

1.นางมยรุฉฑัฐ   เก้ือนุย้  (หวัหนา้) 
2.นายสุชาติ  โรวฒัน์ 
3.นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
4.นายเศณว ี อ ่าครอง 
 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ มีหนา้ที่ รวบรวมขอ้มูลดา้นต่างๆ และท าไฟลน์ าเสนอเพือ่

ประกอบการประเมินผลงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภยัของโรงเรียน ประกอบดว้ย 

 4.1นางกาญจนา  เลิศล ้า    ประธานกรรมการ 

4.2นางสาวสุกญัญา    ทองเพิม่   กรรมการ 

4.3นายกิจศกัด์ิ  ชูศรี    กรรมการ 

4.4นางสาวสุทธินี   ทวนด า   กรรมการและเลขานุการ 

4.5นายเศณว ี อ ่าครอง    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

เพือ่การด าเนินงานกิจกรรมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบรรลุวตัถุประสงค ์จึงขอให้ผูรั้บแต่งตั้ง

ตามค าสัง่น้ี ไดป้ฏิบติัหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผดิชอบ เสียสละ เพือ่ใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี มี

ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และส่วนราชการที่เก่ียวขอ้งสืบไป 

  สัง่ ณ วนัที่   8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

     (นายณัฐวฒิุ  รัตนอรุณ) 
                                                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งสงวทิยา 
 


