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คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
              ที่ 153 / 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. 

วนัเสาร์ 1 พ.ย.57 1.นางกรรณิกา 
2.นางสาวรัชนีกร 

รัถยาธรรมกูล 
นําชัย 

นางวลิาวลัย ์ ศรีชัยบุญสูง 

วันอาทิตย ์ 2 พ.ย.57 1.นางพัชรียา 
2.นางจริยาภรณ์ 

ทิศร 
พุทธษร 

นางวลิาวลัย ์ ศรีชัยบุญสูง 

วันจันทร์ 3 พ.ย.57 1.นางกรอบแก้ว 
2.นางกฤษดาภรณ์ 

จันทร์ทะระ 
งามจิตสากล 

นางสาวภณิดา อุทธโยธา 

วันอังคาร 4 พ.ย.57 1.นางวิภา 
2.นางเกตุแก้ว 

วงศ์ศรีดา 
วันจ๊ะก๋า 

นางสาวภณิดา อุทธโยธา 

วันพุธ 5 พ.ย.57 1.นางกรรณิกา 
2.นางสุพรรษา 

พรหมเผ่า 
ใจบุญ 

นางสาวภณิดา อุทธโยธา 

วันพฤหัสบด ี 6 พ.ย.57 1.นางสาวนุจร ี
2.นางนิยดา 

วาระนัง 
กาไชย 

นางสาวภณิดา อุทธโยธา 

วันศุกร์ 7 พ.ย.57 1.นางฐิติญา 
2.นางณิชกานต์ 

ฐานันตะ 
ม่ังมา 

นางสาวภณิดา อุทธโยธา 

วันเสาร์ 8 พ.ย.57 1.นางรัชฎา 
2.นางสาวเพ็ญนิภา 

ใจเย็น 
สดสวย 

นางสาวภณิดา อุทธโยธา 

วันอาทิตย ์ 9 พ.ย.57 1.นางมาล ี
2.นางสุพรรษา 

หวังสันติธรรม 
ปันต๊ะ    

นางสาวภณิดา อุทธโยธา 



 

วันจันทร์ 10 พ.ย.57 1.  นางสาวจิราภัค     
2.  นางสาวนุสรา     

คํามี 
ปัญญานะ   

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันอังคาร 11 พ.ย.57 1.นางสาวฟองเพียร 
2.นางณัฐชยา 

ใจติ๊บ 
สมควร 

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันพุธ 12 พ.ย.57 1.นางสาวเยาวเรศ 
2.นางสาวรัชณี 

สุรีรัตน ์
ปิ่นสุข 

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันพฤหัสบด ี 13 พ.ย.57 1.นางพรสาย 
2.  นางมยุร ี

ศรีตระกูล 
ปนยะ 

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันศุกร์ 14 พ.ย.57 1.  นางวิไลวรรณ 
2.  นางตุลาพร 

รอตเสวก 
แสนธ ิ

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันเสาร์ 15 พ.ย.57 1.  นางอรพิน 
2.  นางสาวคริษฐา 

ปันสุวรรณ 
เผ่าปินตา 

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันอาทิตย ์ 16 พ.ย.57 1.  นางวิไลวรรณ 
2.  นางตุลาพร 

รอตเสวก 
แสนธ ิ

นางจงจิตร สิทธิไพร 

วันจันทร์ 17 พ.ย.57 1.  นางอรพิน 
2.  นางสาวคริษฐา 

ปันสุวรรณ 
เผ่าปินตา 

นางคนึงนิจ จอมมูล 

วันอังคาร 18 พ.ย.57 1.นางมาล ี
2.นางสุพรรษา 

หวังสันติธรรม 
ปันต๊ะ   

นางคนึงนจิ จอมมูล 

วันพุธ 19 พ.ย.57 1.นางรัชฎา 
2.นางสาวเพ็ญนิภา 

ใจเย็น 
สดสวย 

นางคนึงนิจ จอมมูล 

วันพฤหัสบด ี 20 พ.ย.57 1.นางพัชรียา 
2.นางจริยาภรณ์ 

ทิศร 
พุทธษร 

นางคนึงนิจ จอมมูล 

วันศุกร์ 21 พ.ย.57 1.นางกรรณิกา 
2.นางสาวรัชนีกร 

รัถยาธรรมกูล 
นําชัย 

นางคนึงนิจ จอมมูล 

วนัเสาร์ 22 พ.ย.57 1.นางพรสาย 
2.  นางมยุร ี

ศรีตระกูล 
ปนยะ 

นางคนึงนิจ จอมมูล 

วันอาทิตย ์ 23 พ.ย.57 1.นางสาวเยาวเรศ 
2.นางสาวรัชณี 

สุรีรัตน ์
ปิ่นสุข 

นางคนึงนิจ จอมมูล 

วันจันทร์ 24 พ.ย.57 1.นางจุรีภรณ์ 
2.นางสาวกุลธิดา 

อุตะมะ 
สุขสําราญ 

นางปราณ ี ปรีชารัตน ์

วันอังคาร 25 พ.ย.57 1.นางสาววันดา 
2.นางสาวหญิงสินีย ์

วิลัย 
อินสุขิน 

นางปราณ ี ปรีชารัตน ์
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วันพุธ 26 พ.ย.57 1.นางนวลปราง 
2.นางประภาภรณ์ 

ก๋าใจ 
วงค์แพทย์ 

นางปราณ ี ปรีชารัตน ์

วันพฤหัสบด ี 27 พ.ย.57 1.นางสุพิน 
2.นางนงคราญ 

ปวงศิร ิ
บุญจันทร ์

นางปราณ ี ปรีชารัตน ์

วนัศุกร์ 28 พ.ย.57 1.นางลัดดาวัลย ์
2.นางสาวศิโรรัตน ์

ศรีสุข 
ไชยวุฒ ิ

นางปราณ ี ปรีชารัตน ์

วันเสาร์ 29 พ.ย.57 1.นางสาวฟองเพียร 
2.นางณัฐชยา 

ใจติ๊บ 
สมควร 

นางปราณ ี ปรีชารัตน ์

วันอาทิตย ์ 30 พ.ย.57 1.  นางสาวจิราภัค     
2.  นางสาวนุสรา     

คํามี 
ปัญญานะ   

นางปราณ ี ปรีชารัตน ์

 
1. หน้าที่ของครู ลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้อยู่เวรรักษาการณ์  

    1.   ครูเวรมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแตเ่วลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. 
    2.   ลูกจ้างประจาํมาปฏิบัติหนา้ที่ตั้งแต่เวลา  06.00 น. – 18.00 น. 
 

3. บันทึกการอยู่เวรยาม ตามแบบที่กําหนดให้ และตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียนตลอดเวลา 
ที่อยู่เวรยาม 

4. บันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึน และสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ดีข้ึนในขณะที่อยู่เวรยาม 
5. เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  วาตภัย  โจรกรรม รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทนัทีและ 

รีบติดต่อหน่วยงานที่เกิดข้ึน  เชน่ สถานีดับเพลงิ  สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล 
    6.    ถ้าไม่สามารถปฏิบัติหนา้ทีเ่วรยามได้ ให้สับเปลีย่นกับบุคคลอ่ืน  โดยบันทึกเปน็ลายลักษณอั์กษรตามแบบที่
กําหนดและเสนอผู้บังคบับัญชาทราบตามลําดับข้ัน ซึง่การสับเปลี่ยนการอยู่เวรยามจะสมบูรณเ์มื่อผู้บังคับบัญชาอนญุาตเปน็
ลายลักษณ์อักษรแล้ว 
 7. ให้ยามที่รับผิดชอบ นําแบบรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่เวรสง่รองผู้อํานวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบตามคําสัง่ 
06.00 น. ทุกวันทําการและให้นาํลงไปประจําห้องปฏบิัติการเวรก่อนเวลา 18.00 น. ทุกวัน เว้นแต่วันหยุดทําการให้เก็บไว้ที่
เรือนรับรอง เพื่อดําเนินการต่อไป 
    8. ในกรณีที่ครู ไม่มาปฏิบัติหนา้ที่ตามคาํสั่ง ถือว่าผิดระเบียบวา่ด้วยการอยู่เวรยามในสถานที่ราชการ 

2. หน้าที่ผู้ตรวจเวร 

1. มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรในช่วงเวลา  06.00 – 18.00 น. 
2. บันทึกการมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวร ตามแบบทีกํ่าหนดให้ 
3. เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน เช่น อัคคีภัย  โจรกรรม รีบรายงานให้ผู้บังคบับัญชาทราบทันทีและรีบติดต่อ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สถานีดับเพลิง   สถานีตํารวจ  โรงพยาบาล 
4. ถ้าไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีต่รวจเวรได้ ให้สับเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน  โดยบันทึกเปน็ลายลักษณ์อักษรแล้ว 
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5. ในกรณีที่มาปฏิบตัิหน้าทีต่รวจเวรแล้ว แต่ไม่พบครู ลูกจา้งประจํา มาปฏิบัติหนา้ที่เวรยามให้บนัทึกและรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาํดบัข้ันต่อไป 

6.   ในกรณีที่ไม่มาปฏิบตัิหน้าทีต่ามคําสัง่ ถือว่าผิดระเบียบวา่ดว้ยการอยู่เวรยามให้บันทึกและรายงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาํดับข้ันต่อไป 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหนา้ที่เป็นไปตามระเบียบของราชการ   ว่าด้วยการปฏบิัติหน้าที่เวรรักษาการณ์อย่าง 
เคร่งครัดมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

  สั่ง  ณ  วันที่   27  ตุลาคม    พ.ศ.  2557 
 
 
 

                  (  นายยุทธนา    คงแหลม ) 
                           รองผู้อํานวยการ   ปฏิบัติราชการแทน 

  ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

  

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ท่ี 153 / 2557  หน้าท่ี 4 


