
  
 

                 คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
                       ท่ี 132 / 2557  
                       

เร่ือง    แต่งต้ังข้าราชการครู   พนักงานราชการ   และลูกจ้างประจํา   ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางโรงเรียน   เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   39   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการ การบริหารกิจการของ
สถานศึกษา คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 109 /2550 เรื่องมอบหมายอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ
ลูกจ้างประจําสั่ง ณ  วันท่ี  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี  1626 / 2551 เรื่องการมอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  สั่ง  ณ  วันท่ี 22  ธันวาคม  พ.ศ. 2551  และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ี  29 / 2546    เรื่องการมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ผู้ตรวจเวรและผู้ติดตาม 
ผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์     ดังต่อไปนี ้

วัน / วันท่ี / เดือน / พ.ศ. หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

เวลา 18.00 น.– 06.00 น. 
(  ของวันถัดไป  ) 

ผู้ตรวจเวรกลางคืน 
เวลา 18.00 น. – 06.00 น. 

วันศุกร ์ 1 ส.ค.57 นายกิตต ิ สุขศรีราษฎร ์ นายสุภาพ อุตะมะ นายสมชาต ิ สุโพธ์ิ 
วันเสาร ์ 2 ส.ค.57 นายวสันต ์ แก้วสา นายบรรเจิด คําก๋อง นายเมือง ก๋าคํา 
วันอาทิตย ์ 3 ส.ค.57 นายเชาว์ คําปา นายศิวะกร แผ่นทอง นายมงคล แพ่งประสิทธ์ิ 
วันจันทร ์ 4 ส.ค.57 นายสมชาย วงศ์สุธางศ์รัตน ์ นายณฐกร ขุ่ยคํา นายมนตร ี รอตเสวก 
วันอังคาร 5 ส.ค.57 นายปรีชา เผ่าตะ๊ใจ นายธนากร คําชมพู นายปรีชา ศรีชัยบุญสูง 
วันพุธ 6 ส.ค.57 นายวิทยา สิทธิไพร นายอนันต ์ วรรณจักร ์ นายวสันต ์ นาขยัน 
วันพฤหัสบด ี 7 ส.ค.57 นายเกรียงไกร กิติยศ นายนิรัญ จันถนอม นายอุดม วงศ์ศรีดา 
วันศุกร ์ 8 ส.ค.57 นายเสกสรร อ้ายสุรินทร ์ นายสมศักดิ ์ โกสาวัง นายสมชาต ิ สุโพธ์ิ 
วันเสาร ์ 9 ส.ค.57 นายพิรญชิต บุญนัด นายสุภาพ อุตะมะ นายเมือง ก๋าคํา 
วันอาทิตย ์ 10 ส.ค.57 นายธีระเดช สองคําชุม นายบรรเจิด คําก๋อง นายมงคล แพ่งประสิทธ์ิ 
วันจันทร ์ 11 ส.ค.57 นายบรรจบ พรหมเผ่า นายศิวะกร แผ่นทอง นายมนตร ี รอตเสวก 
วันอังคาร 12 ส.ค.57 นายเจนต ์ ปัญจขันธ์ นายณฐกร ขุ่ยคํา นายปรีชา ศรีชัยบุญสูง 
วันพุธ 13 ส.ค.57 นายสมบรูณ ์ แก้วร่วมวงค ์ นายธนากร คําชมพู นายวสันต ์ นาขยัน 
วันพฤหัสบด ี 14 ส.ค.57 นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ นายอนันต ์ วรรณจักร ์ นายอุดม วงศ์ศรีดา 
วันศุกร ์ 15 ส.ค.57 นายนิพนธ์ สมวัน นายนิรัญ จันถนอม นายสมชาต ิ สุโพธ์ิ 
วันเสาร ์ 16 ส.ค.57 นายกิติพงษ์ เพชรประดบั นายสมศักดิ ์ โกสาวัง นายเมือง ก๋าคํา 
วันอาทิตย ์ 17 ส.ค.57 นายนิรันดร ์ หงษ์ทอง นายสุภาพ อุตะมะ นายมงคล แพ่งประสิทธ์ิ 
วันจันทร ์ 18 ส.ค.57 นายชัยพร เกตุพิชัย นายบรรเจิด คําก๋อง นายมนตร ี รอตเสวก 
วันอังคาร 19 ส.ค.57 นายสิรินาวิน กาละจติร นายศิวะกร แผ่นทอง นายปรีชา ศรีชัยบุญสูง 
วันพุธ 20 ส.ค.57 นายกิตต ิ สุขศรีราษฎร ์ นายณฐกร ขุ่ยคํา นายวสันต ์ นาขยัน 
วันพฤหัสบด ี 21 ส.ค.57 นายวสันต ์ แก้วสา นายธนากร คําชมพู นายอุดม วงศ์ศรีดา 
วันศุกร ์ 22 ส.ค.57 นายเชาว์ คําปา นายอนันต ์ วรรณจักร ์ นายสมชาต ิ สุโพธ์ิ 
วันเสาร ์ 23 ส.ค.57 นายสมชาย วงศ์สุธางศ์รัตน ์ นายนิรัญ จันถนอม นายเมือง ก๋าคํา 
วันอาทิตย ์ 24 ส.ค.57 นายปรีชา เผ่าตะ๊ใจ นายสมศักดิ ์ โกสาวัง นายมงคล แพ่งประสิทธ์ิ 
วันจันทร ์ 25 ส.ค.57 นายวิทยา สิทธิไพร นายสุภาพ อุตะมะ นายมนตร ี รอตเสวก 



วันอังคาร 26 ส.ค.57 นายเกรียงไกร กิติยศ นายบรรเจิด คําก๋อง นายปรีชา ศรีชัยบุญสูง 
วันพุธ 27 ส.ค.57 นายเสกสรร อ้ายสุรินทร ์ นายศิวะกร แผ่นทอง นายวสันต ์ นาขยัน 
วันพฤหัสบด ี 28 ส.ค.57 นายพิรญชิต บุญนัด นายณฐกร ขุ่ยคํา นายอุดม วงศ์ศรีดา 
วันศุกร ์ 29 ส.ค.57 นายธีระเดช สองคําชุม นายธนากร คําชมพู นายสมชาต ิ สุโพธ์ิ 
วันเสาร ์ 30 ส.ค.57 นายบรรจบ พรหมเผ่า นายอนันต ์ วรรณจักร ์ นายเมือง ก๋าคํา 
วันอาทิตย ์ 31 ส.ค.57 นายเจนต ์ ปัญจขันธ์ นายนิรัญ จันถนอม นายมงคล แพ่งประสิทธ์ิ 

 
1.     หน้าท่ีของครูเวรรักษาการณ์ 

1. มาปฏิบัติหน้าท่ี   ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น.    
2. บันทึกการอยู่เวรยาม ตามแบบท่ีกําหนดให้ และตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียนตลอดเวลาท่ีอยู่เวรยาม 
3. บันทึกเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน และสิ่งท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึนในขณะท่ีอยู่เวรยาม 
4. เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  วาตภัย  โจรกรรม รีบรายงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบทันทีและรีบติดต่อหน่วยงานท่ี 

เกิดข้ึน  เช่น สถานีดับเพลิง  สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล 
5. ถ้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามได้ ให้สับเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน  โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตาม 

แบบท่ีกําหนดและเสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ัน ซึ่งการสับเปลี่ยนการอยู่เวรยามจะสมบูรณ์เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว 

6. กรณีพนักงานขับรถปฏิบัติเวร และตดิท่ีจะไปราชการ ให้พนักงานแจ้งให้ครูและผู้ทําหน้าท่ีทราบแล้วให้ลูกจ้างประจําท่ีมรีายช่ือ 
ดังต่อไปนี้ 1. นายอนันต์  วรรณจกัร 2. นายนิรัญ   จันถนอม  3. นายสมศักดิ์  โกสาวัง 4. นายสภุาพ  อุตะมะ 5. นายบรรเจิด  คําก๋อง  
6. นายศิวกร  แผ่นทอง  7. นายณฐกร  ขุ่ยคํา 8. นายธนากร  คําชมพู  อยู่เวรแทนตามลาํดับโดยใช้การหมุนเวียน 

 
7. ให้ยามท่ีรับผดิชอบ นําแบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรส่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีรับผดิชอบตามคําสั่ง เวลา  08.00 น.  

ทุกวันทําการและให้นําลงไปประจาํห้องปฏิบัติการเวรก่อนเวลา 18.00 น. ทุกวัน เว้นแต่วันหยุดทําการให้เก็บไว้ท่ีเรือนรับรองเพ่ือดําเนินการ
ต่อไป 

8. ในกรณีท่ีครู และลูกจ้างประจําวัน ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่ง ถือว่าผิดระเบียบว่าด้วยการอยู่เวรยามในสถานท่ีราชการ 
 

2.     หน้าท่ีของลูกจ้างประจําผู้อยู่เวรยาม   

1. มาปฏิบัติหน้าท่ีตลอด  24  ช่ัวโมง  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น.  ของวันถัดไป   
2. บันทึกการอยู่เวรยาม ตามแบบท่ีกําหนดให้ และตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียนตลอดเวลาท่ีอยู่เวรยาม 
3. บันทึกเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน และสิ่งท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึนในขณะท่ีอยู่เวรยาม 
4. เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  วาตภัย  โจรกรรม รีบรายงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบทันที 

และรีบติดต่อหน่วยงานท่ีเกิดข้ึน  เช่น สถานีดับเพลิง  สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล 
5. ถ้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามได้ ให้สับเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน  โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตาม 

แบบท่ีกําหนดและเสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ัน ซึ่งการสับเปลี่ยนการอยู่เวรยามจะสมบูรณ์เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว 

6. กรณีพนักงานขับรถปฏิบัติเวร และตดิท่ีจะไปราชการ ให้พนักงานแจ้งให้ครูและผู้ทําหน้าท่ีทราบแล้วให้ลูกจ้างประจําท่ีมรีายช่ือ 
ดังต่อไปนี้  1. นายอนันต์  วรรณจักร 2. นายนิรัญ   จันถนอม  3. นายสมศกัดิ์  โกสาวัง 4. นายสภุาพ  อุตะมะ 5. นายบรรเจิด  คําก๋อง  
6. นายศิวกร  แผ่นทอง  7. นายณฐกร  ขุ่ยคํา   อยู่เวรแทนตามลาํดับโดยใช้การหมุนเวียน 

7. ให้ยามท่ีรับผดิชอบ นําแบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรส่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีรับผดิชอบตามคําสั่ง เวลา 08.00 น.  
ทุกวันทําการและให้นําลงไปประจาํห้องปฏิบัติการเวรก่อนเวลา 18.00 น. ทุกวัน เว้นแต่วันหยุดทําการให้เก็บไว้ท่ีเรือนรับรอง เพ่ือดําเนินการ
ต่อไป 

8. ในกรณีท่ีครู และลูกจ้างประจําวัน ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่ง ถือว่าผิดระเบียบว่าด้วยการอยู่เวรยามในสถานท่ีราชการ 
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3.  หน้าท่ีผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 

1. ผู้ตรวจเวรในวันราชการมาปฏบิัตหิน้าท่ีตรวจเวรระหว่างเวลา  06.00 น. – 18.00 น.  และผู้ตรวจเวรกลางคืนมาปฏิบัติหนา้ท่ี
ตรวจเวร 
ระหว่างเวลา  18.00 น.  -  06.00 น.   

2. บันทึกการมาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจเวร ตามแบบท่ีกําหนดให ้
3. เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  โจรกรรม รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีและรบี 

ติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สถานีดับเพลิง   สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล 
4. ถ้าไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีตรวจเวรได้ ใหส้ับเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน  โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
5. ในกรณีท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจเวรแล้ว แต่ไม่พบครู ลูกจ้างประจํา มาปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามให้บันทึก 

และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ันต่อไป 
6. ในกรณีท่ีไม่มาปฏบิัติหน้าท่ีตามคาํสั่ง ถือว่าผิดระเบียบว่าด้วยการอยู่เวรยามให้บันทึกและรายงานให ้

ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ันต่อไป 

 
 
ให้ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามระเบียบของราชการ   ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์อย่างเคร่งครดัม ี

ประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  25  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557 
       
 
 

(  นายวิเชียร     ทาทอง  ) 
           ผู้อํานวยการโรงเรียนแมใ่จวิทยาคม 
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