
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนร่วมรำษฎร์วิทยำนุกูล 

ท่ี ๖๓ /๒๕๖๔ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนร่วมรำษฎร์วิทยำนุกูล 

 

 ด้วยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ า ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ก าชับให้ทุกหน่วยงาน และทุกสถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐ด๙ (COVD-๑๙) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชในสถาณการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี 
๓๒) ข้อ ๕(๑) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระ
บาตของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี ให้ค าแนะน า เป็นท่ีปรึกษา แก้ไขปัญหา และให้การ
สนับสนุนส่งเสริมทุกด้าน ได้แก่ 
  ๑.) นางนงค์นุช  คชา  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒.) นางสงบ  เหล่ือมกลาง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓.) นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.) นางสาวพรพรรณ  กุญชร ครูช านาญการ  กรรมการ 

๕.) นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส ครู   กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าท่ี 
- ติดต่อ ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
- น านโยบาย เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติในการฝาระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส      

โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVD-๑๙) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
- ควบคุม ก ากับ ดูแล ช้ีแนะตรวจสอบ ช่วยเหลือบุคคลท่ีอาจมีความเส่ียการติดเช้ือ และฝ้าระวัง

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
- ติดตามสถานการณ์โรคติตต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐ด๙ (COVID-๑๙) และประสานกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องในการด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
- รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาและส่วนท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
- ในกรณีพบบุคคลท่ีอาจมีความเส่ียงให้รายงานไปยังรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป และให้

รายงานตามล าดับขั้นตอน ได้แก่ 
 



  ๑.) นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส ครู   ประธานกรรมการ 
  ๒.) นางสงบ  เหล่ือมกลาง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓.) นางสมคิด  ค าภีระ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.) นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕.) นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์ ครู   กรรมการ 
  ๖.) นางสาวอมรวรรณ  เกตุจูม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๗.) นางสาวชยาลักษณ์  ไสยาสน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
  ๘.) นางสาวปิณฑิรา  ภิรมย์กิจ ธุรการโรงเรียน  กรรมการ   

๙.) นายอาธิป  พุลนู  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์ ให้ความรู้ และจัดท าไวนิล
เกี่ยวกับเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้แก่ 
  ๑.) นางสงบ   เหล่ือมกลาง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒.) นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ ครู   รองประธานกรรมการ 
๓.) นายอนัน  ภู่บัว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.) นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร ครู   กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ มีหน้าท่ี ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการ ด าเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ ได้แก่ 
  ๑.) นายภาณุวัจน์   ชาญณรงค์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.) นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ ครู   รองประธานกรรมการ 
  ๓.) นางพรรณิภา  ไกยวงค์ ครู   กรรมการ 

๔.) นางทัศมาลี  จีระออน  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้าท่ี 
- จัดเตรียมสถานท่ี เตรียมพื้นท่ีหรือบริเวณจุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน ส่ิงของ หรืออาหาร  
- เตรียมอ่างล้างมือ และจัดท าเตรียมเจลล้างมือ น าแจกจ่ายให้แก่ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ตามท่ีเห็นสมควร 
- จัดให้มีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน จุดกักกัน เตรียมห้องพยาบาล ส าหรับรับรองการดูแลรักษาเบื้องต้น 
และเตรียมการน าส่งโรงพยาบาลต่อไป 
- จัดเตรียมพื้นท่ีในการรับประทานอาหาร รับส่งอาหาร ดูแลท าความสะอาดจุดบริการอาหาร จุดบริการน้ าด่ืม 
และเตรียมการจัดการขยะในโรงเรียน 
- จัดเตรียมสถานท่ี และบริเวณโรงเรียน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย ๑ เมตร  
- ท าความสะอาด และฆ่าเช้ือโรคบนพื้นผิดท่ัวไป อาคารสถานท่ีต่างๆ ห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ อาคารเรียน 
และอาคารสนับสนุนการบริการ จัดเตรียมพื้นท่ีเป็น Covid free zone ได้แก่ 
 



๑.) นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส ครู   ประธานกรรมการ 
๒.) นายอาธิป  พุลนู  ครู   รองประธานกรรมการ 
๓.) นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว ครู   กรรมการ 
๔.) นายณัฐวัฒน์  ธรรมทวีวิทย์ ครู   กรรมการ 
๕.) นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์ ครู   กรรมการ 
๖.) นางสาวอมรวรรณ  เกตุจูม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๗.) นางสาวชยาลักษณ์  ไสยาสน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๘.) นายอนัน  ภู่บัว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๙.) นายณัฐวุฒิ  จิตมา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๐.) นายคนอง  กุมขุนทด นักการภารโรง  กรรมการ 
๑๑.) นางพรรณิภา  ไกยวงค์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล มีหน้าท่ี รายงานผลการด าเนินงาน ประเมินผล สรุปผล และน าเสนอ
ตามล าดับข้ันตอน ได้แก่ 
  ๑.) นางสาวพรพรรณ  กุญชร ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  ๒.) นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
  ๓.) นางสาวอมรวรรณ  เกตุจูม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๔.) นางสาวปิณฑิรา  ภิรมย์กิจ ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
  ๕.) นางพรรณิภา  ไกยวงค์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญหา
หรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

         ลงช่ือ 

                         (นางนงค์นุช  คชา) 
         โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
 

 


