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คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
              ท่ี 15 / 2557 

เร่ือง  แต่งต้ังข้าราชการครู  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจาํ  ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์กลางวัน วันหยุด 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางโรงเรียน   เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   
39   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการ การบริหารกิจการ
ของสถานศึกษา คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 109 /2550 เรื่อง  มอบหมายอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับลูกจ้างประจําสั่ง  ณ  วันท่ี  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี  1626 / 2551 
เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  สั่ง  ณ  วันท่ี 22  ธันวาคม  พ.ศ. 2551  และคําสั่ง
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี  29 / 2546    เรื่องการมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีเวร
รักษาการณ์ผู้ตรวจเวรและผู้ติดตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์     ดังต่อไปนี ้

วัน / วันท่ี / เดือน / พ.ศ. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวร  06.00-18.00 น. ผู้ตรวจเวร 06.00-18.00น. 

วันอาทิตย ์ 1 ก.พ.  58 1.  นางวิไลวรรณ 
2.  นางตุลาพร 

รอตเสวก 
แสนธิ 

นางนวลนิตย ์ พูลชุม 

วันจันทร ์ 2 ก.พ.  58 1.  นางสาวฟองเพียร 
2. นางณัฐชยา 

ใจติ๊บ 
สมควร 

นางวิลาวัลย ์ ศรีชัยบุญสูง 

วันอังคาร 3 ก.พ.  58 1.  นางสาวเยาวเรศ 
2.  นางสาวรัชณ ี

สุรีรตัน ์
ปิ่นสุข 

นางวิลาวัลย ์ ศรีชัยบุญสูง 

วันพุธ 4 ก.พ.  58 1.  นางพรสาย 
2.  นางมยุร ี

ศรีตระกูล 
ปนยะ 

นางวิลาวัลย ์ ศรีชัยบุญสูง 

วันพฤหัสบด ี 5 ก.พ.  58 1.  นางวิไลวรรณ 
2.  นางตุลาพร 

รอตเสวก 
แสนธิ 

นางวิลาวัลย ์ ศรีชัยบุญสูง 

วันศุกร ์ 6 ก.พ.  58 1.  นางอรพิน 
2.  นางสาวคริษฐา 

ปันสวุรรณ 
เผ่าปินตา 

นางวิลาวัลย ์ ศรีชัยบุญสูง 

วันเสาร ์ 7 ก.พ.  58 1.  นางพรสาย 
2.  นางมยุร ี

ศรีตระกูล 
ปนยะ 

นางวิลาวัลย ์ ศรีชัยบุญสูง 

วันอาทิตย ์ 8 ก.พ.  58 1.  นางสาวเยาวเรศ 
2.  นางสาวรัชณ ี

สุรีรตัน ์
ปิ่นสุข 

นางวิลาวัลย ์ ศรีชัยบุญสูง 

วันจันทร ์ 9 ก.พ.  58 1.  นางมาล ี
2.  นางสุพรรษา 
3.  นางนงลักษณ ์

หวังสันติธรรม 
ปันต๊ะ    
ทาเขียว 

นางสาวภณดิา อุทธโยธา 

วันอังคาร 10 ก.พ.  58 1.  นางรัชฎา 
2.  นางสาวเพ็ญนิภา 

ใจเย็น 
สดสวย 

นางสาวภณดิา อุทธโยธา 

วันพุธ 11 ก.พ.  58 1.  นางพัชรียา 
2.  นางจริยาภรณ ์

ทิศร 
พุทธษร 

นางสาวภณดิา อุทธโยธา 



 

วันพฤหัสบด ี 12 ก.พ.  58 1.  นางกรรณิกา 
2.  นางสาวรัชนีกร 

รัถยาธรรมกูล 
นําชัย 

นางสาวภณดิา อุทธโยธา 

วันศุกร ์ 13 ก.พ.  58 1.  นางจุรีภรณ ์
2.  นางสาวกุลธิดา 

อุตะมะ 
สุขสําราญ 

นางสาวภณดิา อุทธโยธา 

วันเสาร ์ 14 ก.พ.  58 1.  นางสาวฟองเพียร 
2.  นางณัฐชยา 

ใจติ๊บ 
สมควร 

นางสาวภณดิา อุทธโยธา 

วันอาทิตย ์ 15 ก.พ.  58 1.  นางสาวจิราภัค     
2.  นางสาวนุสรา     

คําม ี
ปัญญานะ   

นางสาวภณดิา อุทธโยธา 

วันจันทร ์ 16 ก.พ.  58 1.  นางสาววันดา 
2.  นางสาวหญิงสินีย ์

วิลัย 
อินสุขิน 

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันอังคาร 17 ก.พ.  58 1.  นางนวลปราง 
2.  นางประภาภรณ ์

ก๋าใจ 
วงค์แพทย ์

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันพุธ 18 ก.พ.  58 1.  นางสุพิน 
2.  นางนงคราญ 

ปวงศิร ิ
บุญจันทร ์

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันพฤหัสบด ี 19 ก.พ.  58 1.  นางลัดดาวัลย ์
2.  นางสาวศิโรรตัน ์

ศรีสุข 
ไชยวุฒิ 

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันศุกร ์ 20 ก.พ.  58 1.  นางชลนิภา 
2.  นางสาวณัฎฐธิดา 

แสงภักด ี
เกตุพิชัย 

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันเสาร ์ 21 ก.พ.  58 1.  นางฐิติญา 
2.  นางณิชกานต ์

ฐานันตะ 
มั่งมา 

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันอาทิตย ์ 22 ก.พ.  58 1.  นางสาวนุจร ี
2.  นางนิยดา 

วาระนัง 
กาไชย 

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันจันทร ์ 23 ก.พ.  58 1.  นางวิไลวรรณ 
2.  นางศิรินันท์ 

ศิริประยงค ์
นุกาศ   

นางคนึงนิจ จอมมูล 

วันอังคาร 24 ก.พ.  58 2.  นางบานเย็น 
3.  นางสาวรชยา 

พรหมเผ่า 
ศิริเทพ 

นางคนึงนิจ จอมมูล 

วันพุธ 25 ก.พ.  58 1.  นางวาสนา 
2.  นางสายพิน 

ปัญสุวรรณ ์
อุปะละ 

นางคนึงนิจ จอมมูล 

วันพฤหัสบด ี 26 ก.พ.  58 1.  นางเพียรผจง 
2.  นางสาววรลักษณ ์

บัณฑิตสมบรูณ ์
ดอนศิลา 

นางคนึงนิจ จอมมูล 

วันศุกร ์ 27 ก.พ.  58 1.  นางทัศนีย ์
2.  นางทัศนี 

พุทธเมฆ 
ไชยสาร 

นางคนึงนิจ จอมมูล 

วันเสาร ์ 28 ก.พ.  58 1.  นางกรรณิกา 
2.  นางสุพรรษา 

พรหมเผ่า 
ใจบญุ 

นางคนึงนิจ จอมมูล 

 
1. หน้าท่ีของครู ลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้อยู่เวรรักษาการณ์  

    1.   ครูเวรมาปฏบิัติหน้าท่ีตั้งแต่เวลา   06.00 น. ถึง 18.00 น. 
    2.   ลูกจ้างประจํามาปฏิบัตหิน้าท่ีตั้งแต่เวลา  06.00 น. – 18.00 น. 
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3. บันทึกการอยู่เวรยาม ตามแบบ

ท่ีอยู่เวรยาม 
4. บันทึกเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน และสิ่งท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึนในขณะท่ีอยู่เวรยาม
5. เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  วาตภัย  โจรกรรม รบีรายงานให้ผู้บังคับบญัชาทราบทั

รีบติดต่อหน่วยงานท่ีเกิดข้ึน  เช่น สถานีดับเพลิง  สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล
    6.    ถ้าไม่สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีเวรยามได้ ให้สับเปลีย่นกับบุคคลอ่ืน  โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบท่ีกําหนดและ
เสนอผู้บังคับบญัชาทราบตามลาํดบัข้ัน ซึ่งการสับเปลี่ยนการอยู่
 7.   ให้ยามท่ีรับผิดชอบ นําแบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรส่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีรบัผิดชอบตามคําสั่ง 
ทุกวันทําการและให้นําลงไปประจาํห้องปฏิบัติการเวรก่อนเวลา 
ดําเนินการต่อไป 
    8.   ในกรณีท่ีครู ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่ง ถือว่าผิดระเบียบว่าดว้ยการอยู่เวรยามในสถานท่ีราชการ

2. หน้าท่ีผู้ตรวจเวร 

1. มาปฏิบัตหิน้าท่ีตรวจเวรในช่วงเวลา  
2. บันทึกการมาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจเวร ตามแบบท่ีกําหนดให้
3. เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  โจรกรรม รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีและรบีติดต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง เช่น สถานีดับเพลิง   สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล
4. ถ้าไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีตรวจเวรได้ ใหส้ับเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน  โ
5. ในกรณีท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจเวรแล้ว แต่ไม่พบครู ลูกจ้างประจํา มาปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามให้บันทึกและรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ันต่อไป
6.   ในกรณีท่ีไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่ง ถือว่าผดิระเบียบว่าด้วยการอยู่เวรยามให้บั

ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ันต่อไป

ให้ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามระเบียบของราชการ   ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์อย่าง
เคร่งครดัมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

  สั่ง  ณ  วันท่ี   26  มกราคม
 

        
                          

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

บันทึกการอยู่เวรยาม ตามแบบท่ีกําหนดให้ และตรวจตราดูแลความสงบเรยีบร้อยภายในโรงเรียนตลอดเวลา

บันทึกเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน และสิ่งท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึนในขณะท่ีอยู่เวรยาม 
เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  วาตภัย  โจรกรรม รบีรายงานให้ผู้บังคับบญัชาทราบทั

รีบติดต่อหน่วยงานท่ีเกิดข้ึน  เช่น สถานีดับเพลิง  สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล 
ถ้าไม่สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีเวรยามได้ ให้สับเปลีย่นกับบุคคลอ่ืน  โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบท่ีกําหนดและ

เสนอผู้บังคับบญัชาทราบตามลาํดบัข้ัน ซึ่งการสับเปลี่ยนการอยูเ่วรยามจะสมบรูณเ์มื่อผู้บังคับบญัชาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
ให้ยามท่ีรับผิดชอบ นําแบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรส่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีรบัผิดชอบตามคําสั่ง 

ทุกวันทําการและให้นําลงไปประจาํห้องปฏิบัติการเวรก่อนเวลา 18.00 น. ทุกวัน เว้นแต่วันหยุดทําการให้เก็บไว้ท่ีเรือนรับรอง เพ่ือ

ในกรณีท่ีครู ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่ง ถือว่าผิดระเบียบว่าดว้ยการอยู่เวรยามในสถานท่ีราชการ

มาปฏิบัตหิน้าท่ีตรวจเวรในช่วงเวลา  06.00 – 18.00 น. 
วจเวร ตามแบบท่ีกําหนดให ้

เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  โจรกรรม รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีและรบีติดต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เช่น สถานีดับเพลิง   สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล 
ถ้าไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีตรวจเวรได้ ใหส้ับเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน  โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
ในกรณีท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจเวรแล้ว แต่ไม่พบครู ลูกจ้างประจํา มาปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามให้บันทึกและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ันต่อไป 
ในกรณีท่ีไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่ง ถือว่าผดิระเบียบว่าด้วยการอยู่เวรยามให้บันทึกและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ันต่อไป 

ให้ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามระเบียบของราชการ   ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์อย่าง
เคร่งครดัมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

มกราคม    พ.ศ.  2558 

       
                 (    นายอุทร    นัดดากุล   ) 
           ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ท่ี 15 / 2557  หน้าท่ี 3 

ท่ีกําหนดให้ และตรวจตราดูแลความสงบเรยีบร้อยภายในโรงเรียนตลอดเวลา 

เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  วาตภัย  โจรกรรม รบีรายงานให้ผู้บังคับบญัชาทราบทันทีและ 

ถ้าไม่สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีเวรยามได้ ให้สับเปลีย่นกับบุคคลอ่ืน  โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบท่ีกําหนดและ
เวรยามจะสมบรูณเ์มื่อผู้บังคับบญัชาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 

ให้ยามท่ีรับผิดชอบ นําแบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรส่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีรบัผิดชอบตามคําสั่ง 06.00 น. 
นหยุดทําการให้เก็บไว้ท่ีเรือนรับรอง เพ่ือ

ในกรณีท่ีครู ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่ง ถือว่าผิดระเบียบว่าดว้ยการอยู่เวรยามในสถานท่ีราชการ 

เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  โจรกรรม รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีและรบีติดต่อหน่วยงานท่ี

ดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
ในกรณีท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจเวรแล้ว แต่ไม่พบครู ลูกจ้างประจํา มาปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามให้บันทึกและรายงานให้

นทึกและรายงานให ้

ให้ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามระเบียบของราชการ   ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์อย่าง 


