
 

 
ค ำส่ังโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ 

ท่ี 193 /2564 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือโคโรน่ำ 2019 (Covid 19) 

************************************************** 

 ด้วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มีหน้ำท่ีก ำกับ
ควบคุมดูแลนักเรียนและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด 2019  ดังนั้นจึงก ำหนด
แต่งต้ังคณะท ำงำนป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด 2019 เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด 2019 ให้กับ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  27  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พุทธศักรำช 
2547 จึงแต่งต้ังคณะท ำงำนป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด 2019 ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1.1 นำยชัยรัตน์  เจริญสุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 

1.2 นำยสุรชัย  บัวจูม   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 

1.3 นำงศศิธร  รักษำชนม์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 

1.4 นำยศรเพชร  งำนยำงหวำย รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 

1.5 นำงสำวอรอินท์ุ  บ ำรุงเก่ำ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
1.6 นำยพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์ ครู ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 

1.7 นำยพจน์พิศำล ฦำชำ  ครู    กรรมกำร 

1.8 นำงสำวนลิกำนต์  ตอสกุล  ครู    กรรมกำร 

1.9 นำงธินิภัทร  ขันศิลำ  ครู    กรรมกำร 

1.10 นำงขนบพร  โลบ้ำนไผ่  ครู    กรรมกำร 
1.11 นำงมัจฉำ  มงคลจิตต์  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.12 นำยนิเวศน์  ต้ังอุทัยสุข  ครู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
หน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ  แก้ปัญหำ  ก ำกับติดตำม  และอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน 

2.1  คณะกรรมกำรฝำ่ยอำคำรสถำนที่   
2.1.1 นำงสำวอรอินท์ุ  บ ำรุงเก่ำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 

2.1.2 นำยพจน์พิศำล  ฦำชำ  ครู    กรรมกำร 

2.1.3 นำยนิเวศน์  ต้ังอุทัยสุข  ครู    กรรมกำร 

2.1.4 นำยอภิชำติ  โตแก้ว  ครู    กรรมกำร 
2.1.5 นำยเฉลิมเกียรติ  ผำนำค ครู    กรรมกำร 
2.1.6 นำยอนิรุทธ์  ลำภทวี  ครู    กรรมกำร 
2.1.7 นำยวีระพล  ศรีสะอำด  ครู    กรรมกำร 
2.1.8 ว่ำท่ีร้อยตรี อรรถกร โคตรแสน   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
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2.1.9 นำงจินยะวรรณ์  บุญหนำ พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

2.1.10  นำงกันยกร  โนนแวง  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.1.11  นายศิริชัย  ตาปราบ  เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มหีนำ้ที ่
1. จัดเตรียมแผนกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียนและพื้นท่ีส่วนกลำงท่ีใช้ร่วมกัน  รองรับกำรแพร่ระบำดของ

โรคโควิด 2019 บริเวณจุดเส่ียง  ในสถำนศึกษำ 

2. แนวทำงปฏิบัติคัดกรอง ครูและบุคลำกร ในสถำนศึกษำเพื่อเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 
2019 

2.2  คณะกรรมกำรงำนอนำมยั   
2.2.1 นำงสำวอรอินท์ุ  บ ำรุงเก่ำ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 

2.2.2 นำงสำวนลิกำนต์  ตอสกุล  ครู    กรรมกำร 

2.2.3 นำยนิเวศน์  ต้ังอุทัยสุข   ครู    กรรมกำร 

2.2.4 นำงนวมลสิกำนต์ เครือสกุลมงคล ครู    กรรมกำร 
2.2.5 นำงมัจฉำ  มงคลจิตต์   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.2.6 ว่ำท่ีร้อยตรี อรรถกร โคตรแสน    ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
มหีนำ้ที ่

1. เฝ้ำระวังติดตำมและแผนเผชิญเหตุรองรับกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 2019 ในสถำนศึกษำ 

2. แนวทำงปฏิบัติคัดกรอง ครูและบุคลำกร ในสถำนศึกษำเพื่อเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 
2019 

3. แจ้งผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำทรำบ 

4. แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขทรำบ เพื่อด ำเนินกำรสอนสวนควบคุมป้องกันโรค 

5. คัดกรองเฝ้ำระวังอำกำรป่วยของนักเรียน ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำเข้มข้นขึ้นพร้อมท้ังเพิ่ม 

6. ดูแลและปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นแก่นักเรียนท่ีเจ็บป่วย 

7. ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผล ต่อผู้บริหำร  ผู้เกี่ยวข้อง 

8. จัดท ำคู่มือมำตรกำร  กำปฏิบัติของสถำนศึกษำในกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 2019 

9. จัดหำเวชภัณฑ์ท่ีจ ำเป็นต่อกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 2019 
  

2.3  คณะกรรมกำรฝำ่ยกำรเงนิและพสัดุ 

2.3.1 นำยสุรชัย  บัวจูม   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
๒.3.2 นำงล ำดวน แสงวิหค    ครู     กรรมกำร 
2.3.3 นำยอนุเทพ  กุศลคุ้ม   ครู     กรรมกำร 
2.3.4 นำงสำวดำริน อินทโชติ   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
2.3.5 นำงสำวพรทิวำ  ปลัดศรีช่วย  ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.3.6 นำงจุฑำมำศ  พงสะพัง   ครู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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มหีนำ้ที ่
1. จัดสรรงบประมำณในกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือโค

โรน่ำ 2019 (Covid 19) 
2. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตำมระเบียบ 

3. ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องและจ ำเป็นกับกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือโค
โรน่ำ 2019 (Covid 19)  ให้เพียงพอ  เหมำะสม 

2.4  คณะกรรมกำรฝำ่ยโสตทศันศกึษำ 
2.4.1 นำยพิสิฐชัย  บุญหนำ   ครู    ประธำนกรรมกำร 
2.4.2 นำงสำวดวงแก้ว  ประสำนศักดิ์  ครู    กรรมกำร 
2.4.3 นำยอนิรุทธ์  ลำภทวี   ครู     กรรมกำร 
2.4.4 นำยภูชิต  วงษ์สูงเนิน   พนักงำนรำชกำร.   กรรมกำร 
2.4.5 นำยวัชรพงษ์  คงโนนกอก  ครูอัตรำจ้ำง.   กรรมกำร 
2.4.6 นำยปริญทร  ทิพย์สมบัติ  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.4.7 นำยวิทวัส  คงฉนวน   เจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มหีนำ้ที ่
1. จัดท ำวิดิทัศน์ มำตรกำรป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid 19 ) ของโรงเรียน 

2. เผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์ของโรงเรียน 
 

 2.5. คณะกรรมกำรประชำสมัพนัธ ์
2.5.1 นำงจุลลดำ  ศรีวิพัฒน์   ครู    ประธำนกรรมกำร 
2.5.2 นำงสำวกองสิน  ชินทะนำ  ครู    กรรมกำร 
2.5.3 นำงมำลินี  จุ้มใหญ่   ครู     กรรมกำร 
2.5.4 นำยอิทธิเบศ  ใสแสง   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.5.5 นำยบุญเรือง  กิ่งกนทำ   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีโสตทัศนศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
มหีนำ้ที ่
 

1. ประชำสัมพันธ์  เผยแพร่ รณรงค์ให้ควำมรู้แนวกำรปฏิบัติตนของ นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในโรงเรียน ให้ได้รับข้อมูลข่ำวสำรท่ีถูกต้อง 

2. จัดท ำป้ำยไวนิลให้ควำมรู้เกี่ยวกับเช้ือไวรัสโคโรน่ำ ( 2019 (Covid 19 ) 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ี ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ  อุตสำหะ  
เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 

 
 

  ส่ัง  ณ วันท่ี  23  มิถุนำยน  พุทธศักรำช  2564 
 
 
 
      

     (นำยชัยรัตน์  เจริญสุข) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ 


