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คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
              ที่  203 / 2557 

เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครู  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจํา  ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางวัน วันหยุด 
 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางโรงเรียน   เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา   39   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เร่ืองการบังคับบัญชาข้าราชการ 
การบริหารกิจการของสถานศึกษา คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 109 /2550 เร่ือง  มอบหมาย
อํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างประจําสั่ง  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่  1626 / 2551 เร่ืองการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  
สั่ง  ณ  วันที่ 22  ธันวาคม  พ.ศ. 2551  และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่  29 / 2546    เร่ืองการมอบอํานาจ
ปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ผู้ตรวจเวรและผู้ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่เวร
รักษาการณ์     ดังต่อไปนี ้

วัน / วันที่ / เดือน / พ.ศ. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร  06.00-18.00 น. ผู้ตรวจเวร 06.00-18.00น. 
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นางสาวภณิดา อุทธโยธา 
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นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันอังคาร 30 ธ.ค. 57 1.�������� 
2.��������%,��	� 

1/��%� 
����� 

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันพุธ 31 ธ.ค. 57 1.���������� 
2.�����������  

����!�"��#  
�����   

นางจงจิตร สิทธิไพร 

 

1. หน้าท่ีของครู ลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้อยู่เวรรักษาการณ์  

    1.   ครูเวรมาปฏบิัติหน้าท่ีตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. 
    2.   ลูกจ้างประจํามาปฏิบัตหิน้าท่ีตั้งแต่เวลา  06.00 น. – 18.00 น. 
 

3. บันทึกการอยู่เวรยาม ตามแบบท่ีกําหนดให้ และตรวจตราดูแลความสงบเรยีบร้อยภายในโรงเรียนตลอดเวลา 
ท่ีอยู่เวรยาม 

4. บันทึกเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน และสิ่งท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึนในขณะท่ีอยู่เวรยาม 
5. เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  วาตภัย  โจรกรรม รบีรายงานให้ผู้บังคับบญัชาทราบทันทีและ 

รีบติดต่อหน่วยงานท่ีเกิดข้ึน  เช่น สถานีดับเพลิง  สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล 
    6.    ถ้าไม่สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีเวรยามได้ ให้สับเปลีย่นกับบุคคลอ่ืน  โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบท่ีกําหนดและ
เสนอผู้บังคับบญัชาทราบตามลาํดบัข้ัน ซึ่งการสับเปลี่ยนการอยู่เวรยามจะสมบรูณเ์มื่อผู้บังคับบญัชาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
 7. ให้ยามท่ีรับผดิชอบ นําแบบรายงานผลการปฏิบัตหิน้าท่ีเวรส่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีรับผดิชอบตามคําสั่ง 06.00 น. 
ทุกวันทําการและให้นําลงไปประจาํห้องปฏิบัติการเวรก่อนเวลา 18.00 น. ทุกวัน เว้นแต่วันหยุดทําการให้เก็บไว้ท่ีเรือนรับรอง เพ่ือ
ดําเนินการต่อไป 
    8. ในกรณีท่ีครู ไม่มาปฏบิัติหน้าท่ีตามคําสั่ง ถือว่าผดิระเบียบว่าด้วยการอยู่เวรยามในสถานท่ีราชการ 

2. หน้าท่ีผู้ตรวจเวร 

1. มาปฏิบัตหิน้าท่ีตรวจเวรในช่วงเวลา  06.00 – 18.00 น. 
2. บันทึกการมาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจเวร ตามแบบท่ีกําหนดให ้
3. เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  โจรกรรม รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีและรบีติดต่อหน่วยงานท่ี

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

ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ันต่อไป 
6.   ในกรณีท่ีไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่ง ถือว่าผดิระเบียบว่าด้วยการอยู่เวรยามให้บันทึกและรายงานให ้

ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ันต่อไป 
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ให้ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามระเบียบของราชการ   ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์อย่าง 
เคร่งครดัมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

  สั่ง  ณ  วันท่ี   26  พฤศจิกายน    พ.ศ.  2557 

                                                            
                  (  นายอุทร     นัดดากุล ) 

                            ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  


