
 
ค าส่ังโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 

                                                          ท่ี  63/2564 
เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาตามประกาศของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ฉบับท่ี 11)  เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพรร่ะบาด 

ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัด  
ระหว่างวนัท่ี  21  สิงหาคม 2564  ถึงวันท่ี   3  กันยายน  2564   

---------------------------------------------- 
            ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับท่ี 11)  ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัด 
ได้ก าหนดให้สถานศึกษาปรับลดเวลาและวันท างานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน 
ณ สถานท่ีท างานในแต่ละวันท างาน ตามความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงเป้าหมายการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ 
สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นส าคัญ  ท้ังนี้ทางโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  ได้ด าเนินการปรับ
ลดเวลาและวันท างานของบุคลากรมาแล้ว รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี  15-23  กรกฎาคม 2564 ,   รอบท่ี 2 ระหว่าง 
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2564 – 6  สิงหาคม  2564  และ  รอบท่ี 3  ระหว่างวนัท่ี 7–20  สิงหาคม  2564 แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทางโรงเรียนจึงก าหนดปิดสถานศึกษาต่อไปอีกรอบท่ี  4  ระหว่างวันท่ี  21  สิงหาคม  2564 –  วันท่ี    
3  กันยายน  2564   อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2546 , มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 
2547, ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 109/2550   เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับลูกจ้างประจ า  ส่ัง ณ  วันท่ี  2  กุมภาพันธ์  2550  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ท่ี 1626/2551  เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ส่ัง ณ วันท่ี  22 ธันวาคม  2551 
จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าท่ียังสถานศึกษา ระหว่างวันท่ี  21  สิงหาคม 2564  
ถึงวันท่ี   3  กันยายน  2564  ดังนี้ 
   

           1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา       ประกอบด้วย 
                1.1  นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์        ผู้อ านวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 
                1.2  นางศิริพร  เนาวะเศษ            ครูช านาญการพิเศษ                รองประธานกรรมการ 
                1.3  นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ       ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ      
                1.4  นายจักรี  สุนทริยานนท์          ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
                1.5  นายวิทูร  หาดขุนทด             ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการและเลขานุการ 
                มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ร่วมแก้ไขปัญหา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ียังสถานศึกษา ณ วันท าการ ระหว่างวันท่ี  21  สิงหาคม  2564 – 3  กันยายน  2564 



          2.  คณะกรรมการมาปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
                2.1 คณะกรรมการ ชุดที่ 1 
                     2.1.1  นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ         ครูช านาญการพิเศษ        หัวหน้า 
                     2.1.2  นางศิริพร  เนาวะเศษ              ครูช านาญการพิเศษ          ผู้ช่วย 
                                                                     /2.1.3  นางสาวศิริลาวัลย์ รบไพรินทร์  ศิริวงค์…   
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                     2.1.3  นางสาวศิริลาวัลย์ รบไพรินทร์  ศิริวงค์  ครูช านาญการ         ผู้ช่วย 
                     2.1.4 นายพลศาสตร์  ราชานนท์           ครูอัตราจ้าง                   ผู้ช่วย 
                     2.1.5 นายศรันย์ภัทร  คงส าพันธุ์          พี่เล้ียงเด็กพิการ               ผู้ช่วย 
                     2.1.6 นายประจวบ  ศรีสุนทร              ช่างปูน                          ผู้ช่วย 
                     2.1.7 นายอดิศร  ถนอมชาติ                พนักงานบริการ               ผู้ช่วย 
                  มีหน้าท่ี  1)  ลงเวลา และปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา ในวันพุธท่ี  25  สิงหาคม  2564  
และ วันจันทร์ท่ี 30   สิงหาคม  2564 
                             2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน ปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
ในวันราชการ  ด าเนินการสอนในรูปแบบ On-line, On-air, On-demand, และ On-hand  ตามตารางสอน
ของภาคเรียนท่ี 1/2564  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   
                             3)  บุคลากรทางการศึกษา(ลูกจ้างประจ า และ ลูกจ้างช่ัวคราว) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   

 

                2.2 คณะกรรมการ ชุดที่ 2 
                     2.2.1  นายจักรี  สุนทริยานนท์             ครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้า 
                     2.2.2  นางสาวสมควร  ขนชัยภูมิ          ครูช านาญการพิเศษ          ผู้ช่วย 
                     2.2.3  นายพงศ์ธร  อ้อนอุบล               ครูอัตราจ้าง                   ผู้ช่วย   
                     2.2.4  นางสาวลัดดาวัลย์  แสนโคตร      ครูอัตราจ้าง                   ผู้ช่วย        
                     2.2.5  นายสุรเชษฐ์  สุนทริยานนท์        เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน     ผู้ช่วย  
                     2.2.6 นายประจวบ  ศรีสุนทร              ช่างปูน                          ผู้ช่วย 
                     2.2.7 นายอดิศร  ถนอมชาติ                พนักงานบริการ               ผู้ช่วย 
                  มีหน้าท่ี  1)  ลงเวลา และปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา ในวันจันทร์ท่ี  23  สิงหาคม  2564  
และวันอังคารท่ี  31  สิงหาคม  2564 
                             2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน ปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
ในวันราชการ  ด าเนินการสอนในรูปแบบ On-line, On-air, On-demand, และ On-hand  ตามตารางสอน
ของภาคเรียนท่ี 1/2564  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   
                             3)  บุคลากรทางการศึกษา(ลูกจ้างประจ า และ ลูกจ้างช่ัวคราว) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   
 



                2.3 คณะกรรมการ ชุดที่ 3 
                     2.3.1  นายวิทูร  หาดขุนทด                ครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้า 
                     2.3.2  นางจันทร์เพ็ญ  มงคลจิต           ครูช านาญการพิเศษ          ผู้ช่วย 
                     2.3.3  นายสมกล่ิน  ชินรัตน์                ครูช านาญการพิเศษ          ผู้ช่วย  
                     2.3.4  นางกรรณิการ์  ชนะหาญ           ครูช านาญการพิเศษ          ผู้ช่วย 
                     2.3.5  นางสาวจินตนา  แสนบูราณ        ครูอัตราจ้าง                    ผู้ช่วย   
                     2.3.6 นายประจวบ  ศรีสุนทร              ช่างปูน                          ผู้ช่วย 
                     2.3.7 นายอดิศร  ถนอมชาติ                พนักงานบริการ               ผู้ช่วย  

                                                                              / มีหน้าท่ี  1)  ลงเวลา และปฏิบัติงาน… 
 
 
 

-3- 
 
                  มีหน้าท่ี  1)  ลงเวลา และปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา ในวันอังคารท่ี  24  สิงหาคม  2564  
และวันพุธท่ี  1  กันยายน  2564 
                             2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน ปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
ในวันราชการ  ด าเนินการสอนในรูปแบบ On-line, On-air, On-demand, และ On-hand  ตามตารางสอน
ของภาคเรียนท่ี 1/2564  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   
                             3)  บุคลากรทางการศึกษา(ลูกจ้างประจ า และ ลูกจ้างช่ัวคราว) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   
 

                2.4 คณะกรรมการ ชุดที่ 4 
                     2.4.1  นายเจมบอลย์  อักษร                ครูช านาญการพิเศษ        หัวหน้า 
                     2.4.2  นายสุนทร  สุขุม                      ครูช านาญการ                ผู้ช่วย 
                     2.4.3  นางเฉลิมวรรณ์  หิรัญค า            พนักงานราชการ             ผู้ช่วย   
                     2.4.4  นางสาวสุกัญญา  ศรีสุนทร          พนักงานราชการ             ผู้ช่วย    
                     2.4.5  นายปริญญา  เบญจวนิช            นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน    ผู้ช่วย 
                     2.4.6 นายประจวบ  ศรีสุนทร              ช่างปูน                          ผู้ช่วย 
                     2.4.7 นายอดิศร  ถนอมชาติ                พนักงานบริการ               ผู้ช่วย 
                  มีหน้าท่ี  1)  ลงเวลา และปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา ในวันศุกรท่ี์  27  สิงหาคม  2564  
และวันพฤหัสบดีท่ี  2  กันยายน  2564 
                             2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน ปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
ในวันราชการ  ด าเนินการสอนในรูปแบบ On-line, On-air, On-demand, และ On-hand  ตามตารางสอน
ของภาคเรียนท่ี 1/2564  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   



                             3)  บุคลากรทางการศึกษา(ลูกจ้างประจ า และ ลูกจ้างช่ัวคราว) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   
 

                2.5 คณะกรรมการ ชุดที่ 5 
                     2.5.1  นางชฎารัตน์  พิมสิม                 ครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้า 
                     2.5.2  นายวีระศักดิ์  หิรัญค า               ครูช านาญการพิเศษ         ผู้ช่วย 
                     2.5.3  นายบุญชอบ  พานอะนันต์          ครูช านาญการ                ผู้ช่วย 
                     2.5.4  นางสาวรัชฎาภรณ์  หาชัยภูมิ       ครูอัตราจ้าง                   ผู้ช่วย        
                     2.5.5  นางสาวกุลเกต  เพ็ชรรัตน์           ครูอัตราจ้าง                   ผู้ช่วย   
                     2.5.6 นายประจวบ  ศรีสุนทร               ช่างปูน                         ผู้ช่วย 
                     2.5.7 นายอดิศร  ถนอมชาติ                พนักงานบริการ                ผู้ช่วย 
                  มีหน้าท่ี  1)  ลงเวลา และปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา ในวันพฤหัสบดีท่ี  26  สิงหาคม  2564  
และวันศุกร์ท่ี  3  กันยายน  2564 
                             2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน ปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
ในวันราชการ  ด าเนินการสอนในรูปแบบ On-line, On-air, On-demand, และ On-hand  ตามตารางสอน
ของภาคเรียนท่ี 1/2564  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   

                                                                                   3)  บุคลากรทางการศึกษา… 
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                             3)  บุคลากรทางการศึกษา(ลูกจ้างประจ า และ ลูกจ้างช่ัวคราว) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   
                  

                  ท้ังนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าท่ียัง
สถานศึกษา ณ วันท าการ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี work  from  home  ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรกลางวันในวันหยุดราชการ และเวรยามกลางคืน  ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ัง
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติหน้าท่ีเวรกลางวันและการปฏิบัติหน้าท่ีเวรกลางคืน  เดือน 
สิงหาคม และ เดือน กันยายน  2564  ตามปกติ 
 

       ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการสืบไป 
           

                  ท้ังนี้    ต้ังแต่วันท่ี  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป 
 

                             ส่ัง  ณ  วันท่ี   20  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 



 
 
 
                                                                 (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปตารางการมาท างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบเข้าใจง่าย) 
(ปรับลดเวลาและวันท างานของบุคลากรในสังกัด) 

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
รอบที่ 4  ระหว่างวันที่    21  สิงหาคม  2564 -  3  กันยายน  2564 

 
ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 

1. นายเกรียงไกร 1. นายจักรี 1. นายวิทูร 1. นายเจมบอลย์ 1. นางชฎารัตน์ 
2. นางศิริพร 2. น.ส.สมควร 2. นางจันทร์เพ็ญ 2. นายสุนทร 2. นายวีระศักดิ์ 
3. น.ส.ศิริลาวัลย์ 3. นายพงศ์ธร 3. นายสมกล่ิน 3. นายปริญญา 3. นายบุญชอบ 
4. นายพลศาสตร์ 4. น.ส.ลัดดาวัลย์ 4. นางกรรณิการ ์ 4. นางเฉลิมวรรณ์ 4. น.ส.รัชฎาภรณ์ 
5. นายศรันย์ภัทร 5. นายสุรเชษฐ์ 5. น.ส.จินตนา 5. นางสุกัญญา 5. น.ส.กุลเกต 
6. นายประจวบ 6. นายประจวบ 6. นายประจวบ 6. นายประจวบ 6. นายประจวบ 



7. นายอดิศร 7. นายอดิศร 7. นายอดิศร 7. นายอดิศร 7. นายอดิศร 

ช่วงปดิรอบที ่2  (ระหว่างวันที ่24 กรกฎาคม  - 6 สิงหาคม 2564) 
ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-จันทร์ 26 ก.ค.64 
-อังคาร 3 ส.ค.64 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-อังคาร 27 ก.ค.64 
-ศุกร์  6 ส.ค.64 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-พุธ  28 ก.ค.64 
-พฤหัสฯ 5 ส.ค.64 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-พฤหัสฯ29 ก.ค.64 
-พุธ  4  ส.ค.64 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-ศุกร์  30 ก.ค.64 
-จันทร์ 2  ส.ค.64 
 

ช่วงปดิรอบที ่3  (ระหว่างวันที ่7 – 20  สิงหาคม 2564) 
ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-พฤหัสฯ12 ส.ค.64 
-ศุกร์ 20 ส.ค.64 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-พุธ 11 ส.ค.64 
-พฤหัสฯ19 ส.ค.64 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-ศุกร์  13 ส.ค.64 
-จันทร์ 16 ส.ค.64 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-จันทร์  9 ส.ค.64 
-อังคาร 17 ส.ค.64 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-อังคาร  10 ส.ค.64 
-พุธ 18  ส.ค.64 
 

ช่วงปดิรอบที ่4  (ระหว่างวันที ่21 สิงหาคม  - 3  กันยายน 2564) 
ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-พุธ  25 ส.ค.64 
-จันทร์ 30 ส.ค.64 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-จันทร์  23 ส.ค.64 
-อังคาร 31 ส.ค.64 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-อังคาร  24 ส.ค.64 
-พุธ  1  ก.ย.64 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-ศุกร์  27 ส.ค.64 
-พฤหัสฯ 2 ก.ย.64 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีวัน 
-พฤหัสฯ26 ก.ย.64 
-ศุกร์  3 ก.ย.64 
 

 

 หมายเหตุ  1)  บุคคลล าดับที่ 1 ของแต่ละชุด  ปฏิบัติหน้าท่ี  หัวหน้าชุด 
               2)  ให้บุคลากรแต่ละชุดมาลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ีตามวันตามตาราง ด้านล่างของแต่ละชุด 
               3)  การลงเวลา ให้ลงเวลาเฉพาะวันมาปฏิบัติหน้าท่ีตามค าสั่ง ไม่ต้องลงย้อนหลังเหมือนค าสั่งครั้งทีผ่า่นมา) 
               4)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติการสอน ปฏิบัติหน้าท่ีสอนในวันราชการ  ด าเนินการสอนใน
รูปแบบ On-line, On-air, On-demand, และ On-hand  ตามตารางสอนของภาคเรียนที่ 1/2564  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   
               5)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าท่ียังสถานศึกษา ณ วันท าการ ให้
ปฏิบัติหน้าท่ี work  from  home   
               6)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรกลางวัน 
ในวันหยุดราชการ และเวรยามกลางคืน  ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าสั่งโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ว่าด้วยเรื่อง 
การปฏิบัติหน้าท่ีเวรกลางวันและการปฏิบัติหน้าท่ีเวรกลางคืน  เดือน  สิงหาคม  2564 และเดือน กันยายน  ตามปกติ 
               7)  บุคลากรทางการศึกษา(ลูกจ้างประจ า และ ลูกจ้างชั่วคราว) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากทาง
โรงเรียน   


