
 
 
 
 

 
                                                    ค าสั่งโรงเรียนบ้านซับมะนาว 
                                                           ที ่ 78 / 2558 
                          เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจ าสถานที่ราชการ 
                                                 ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.  2558 

      .................................... 
 

เพ่ือความเรียบร้อยและปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542   ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0206/ว 107   
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542   เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์
ประจ าสถานที่ราชการ   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ดังรายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี้    
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ   จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครู  พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว  ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์  ตรวจเวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 
บ้านซับมะนาว  ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
  

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ.  2558 
 

    สั่ง   ณ  วันที่  25  กันยายน  พ.ศ.  2558 
 
 
 

                               (นายกล่ า  หาโกสีย์) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับมะนาว   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 

ตามค าสั่งโรงเรียนบ้านซับมะนาว ที่ 78 /2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ชื่อผู้อยู่เวรรักษาการณ์ 
หัวหน้า ผู้ช่วย 

1,2 นางสุกัลยา  ลายสนธิ์ นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า 
3,4 นางสาวศิริญญา  ภู่ทับทิม นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า 
5,6 นางสาวพันธ์ทิพย์  โนนสุวรรณ นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า 
7 นางวราภรณ์  พ่ึงพรม นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า 

8,9 นางสาวปิยะมาศ  ศรีเกษ นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า 
10 นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า 
11 นางสาวยุพารัก  มัทนานุรักษ์ นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า 

12,13 นางสาวมลฤดี  สมจิตร นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า 
14,15 นางสาวอรวีรา  พลเสนา นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า 
16,17 นางสาวนันธิภรณ์  เกณฑ์สันเทียะ นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า 
18,19 นางแสงอรุณ  ดุมกลาง นางสาวศโรชา  เฟ่ืองศรี 
20,21 นางสถาพร  แสงทอง นางสาวศโรชา  เฟ่ืองศรี 

22 นางจารุวัฒน์  อินพิทักษ์ นางสาวศโรชา  เฟ่ืองศรี 
23,24 นางกุลิสรา  ชัยสุทธิกุลรัตน์ นางสาวศโรชา  เฟ่ืองศรี 

25 นางสาวจีรวรรณ  นิลจ ารัส นางกัลยาณี  สิงหัตถะ 
26 นางสาววนิดา  เบ้าคันที นางกัลยาณี  สิงหัตถะ 
27 นางสาวอุษา  บุตรดี นางกัลยาณี  สิงหัตถะ 
28 นางสาวสมศรี  ชิตตานนท์ นางกัลยาณี  สิงหัตถะ 

29,30 นางสาวกัลยา  ทะสะระ นางกัลยาณี  สิงหัตถะ 
31 นางสาวสุนิศา  จันทร์แดง นางกัลยาณี  สิงหัตถะ 



วันที่ ชื่อผู้อยู่เวรรักษาการณ์ หมายเหตุ 
1,2,3 นายชัยยา  นัดทะยาย  

4,5,6 นายวีรพงษ์  แสงเพชร์  
7,8,9 นายอัษฎางค์  ราชตราชู  
10,11,12 นายธิติ  วงษ์เส็ง  
13,14,15 นายภาณุ  แปลกจังหวีด  
16,17,18 นายอรรถสิทธิ์  อยู่เอ่ียม  

19,20,21 นายจักรวาล  เกษแก้ว  

22,23, 24 นายวีระศักดิ์  ชัยสุทธิกุลรัตน์  
25,26,27 นายชูศักดิ์  มาระวัง  

28,29,30 นายสุคนธ์  หารชุมเศษ  

31 นายสมนึก  ผดุงพันธ์ / นายบุญรอด  ขันชะลี  
 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.   เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น.  เวรรักษาการณ์ 
เวลากลางคืนรับผิดชอบตั้งแต่เวลา 18.00 -  06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หากผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรายนั้น  ขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทนเพื่อสับเปลี่ยนหรือจัดให้เจ้าหน้าที่ 
คนอ่ืนปฏิบัติหน้าที่เวรแทน 

2.   ตรวจดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในความเรียบร้อย 
3.   ดูแลห้ามมิให้บุคคลอ่ืน นอกจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามค าสั่งพักค้างคืนในบริเวณโรงเรียนและห้ามมิให้บุคคล

อ่ืนน าทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาต  จากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษา 
ราชการแทน 

4. จัดท าบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวร  โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินและสถานที่ 
ราชการ  บันทึกการรับจดหมายการรับโทรศัพท์และหนังสือราชการที่มาถึงโรงเรียน บันทึกการรับมอบเวร  รวมทั้ง
เหตุการณ์อ่ืนๆ อันสมควร  และให้ผู้ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด้วย 

5. ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ  มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษท่ีอาจท าให้ทรัพย์สินหรือสถานที่ราชการ 
ได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที  หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ท้องที่  เพ่ือด าเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือเวรยามของหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง หรือต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน 
 
ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจ าสถานที่ราชการ 
        1.1 นายบุญรอด  ขันชะลี  ตรวจเวรเวลา  18.00 น. – 06.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม  2558 
        1.2 นายมงคล  สุขเสริม    ตรวจเวรเวลา  06.00 น. – 18.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม  2558 
  

 
2. การเปิด – ปิด  ไฟฟ้า  อาคาร  ส านักงาน 

นายสมนึก  ผดุงพันธ์  มีหน้าที่รับผิดชอบ  เปิด – ปิด  ไฟฟ้าและอาคารทุกอาคารและปิดเปิดประตู 
ทางเข้าโรงเรียน(ครูเวรต้องควบคุมดูแลการเปิด-ปิดประตูทางเข้าโรงเรียนไม่ให้เกิดความบกพร่อง) 


