
 
ค าสั่งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ที่  108/2564      
เรื่อง  แต่งตั้งครูตรวจเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ 

----------------------------------- 
 เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ    
ให้พ้นจากการจารกรรม  โจรกรรม  ก่อวินาศกรรม  การบ่อนท าลาย  อัคคีภัยและเหตุอ่ืนๆที่เป็นอันตราย     
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2542  ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        
ที่ นร 0206/ว107  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2542  เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 109/2550  สั่ง  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  2550  เรื่อง  การมอบ
อ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างชั่วคราว  ดังรายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี้   ปฏิบัติหน้าที่ครูตรวจเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่
ราชการของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ประจ าเดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  2564   
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้   
1.   ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. 
2.   ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรสตรี ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และยามรักษาการณ์            
     ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เวรในบริเวณโรงเรียน และ อาคารเรียน 
3.   ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าของเวรกลางวันแก่ครูเวร ยามฯ ลูกจ้างประจ า         
     และลูกจ้างชั่วคราว 
4.   รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ   
     ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
5.   เมื่อตรวจพบว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร – ยามไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มศักยภาพให้รายงาน 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบโดยด่วน 
6.  บันทึกผลการตรวจการปฏิบัติหน้าที่เวร - ยาม ของครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  ซึ่งปฏิบัติหน้าที ่ 
     เวรและยามฯลงในแบบบันทึกการตรวจเวรของโรงเรียน 
 
  ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบและเกิดผลดีต่อราชการ 
อย่างเคร่งครัด 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  6  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 

  สั่ง  ณ วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
                 

                                                         
(นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 



 
บัญชีแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ที่  108/2564   
เรื่อง  แต่งตั้งครูตรวจเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ  

ประจ าเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม  2564   
สั่ง ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  2564 

 
ที ่ ผู้ตรวจเวร พฤศจิกายน ธันวาคม 
1 นางจุฑาทิพย์  กลับขันธ์ 14 5 , 19 
2 นางสาคร   เปาะทอง 20 6 , 25 
3 นางวิภา  ไอยราคม 21 10 , 26 
4 นางนพรัตน์  แดงงาม 6 , 27 11 , 31 
5 นางพยอม  มณีฉาย 7 , 28 12  
6 นางอมรรัตน์  พิกุลทอง 13 4 , 18 

 
  

                  
(นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ที่  107/2564                   
เรื่อง  แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ  

----------------------------------- 
 เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานที่  และทรัพย์สินของทางราชการ 
ให้พ้นจากการจารกรรม  โจรกรรม  ก่อวินาศกรรม  การบ่อนท าลาย  อัคคีภัยและเหตุอ่ืนๆที่เป็นอันตราย     
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2542  ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     
ที่ นร 0206/ว107  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2542  เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  109/2550  สั่ง  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  2550  เรื่อง  การมอบอ านาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
ชั่วคราว  ดังรายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี้   ปฏิบัติหน้าที่ครู เวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการของ     
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ประจ าเดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  2564  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้   
 1.  เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบ  ตั้งแต่เวลา  06.00 น. – 18.00 น. หากผู้ปฏิบัติหน้าที่
     เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรายนั้นขออนุญาตต่อผู้บริหาร  หรือผู้รักษา    
     ราชการแทนเพื่อสับเปลี่ยน  หรือจัดให้เจ้าหน้าที่คนอื่นปฏิบัติหน้าที่เวรแทน 
 2.  ตรวจดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในความเรียบร้อย 
 3.  ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามค าสั่ง  เข้าพักค้างคืนในบริเวณ 
     โรงเรียน  และห้ามมิให้บุคคลอื่นน าทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรียน  เว้นแต่ได้รับ 
     อนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน 
 4.  ตรวจตราดูแล  มิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนันหรือน าของมึนเมามาจ าหน่าย 
     ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด   
 5.  จัดท าบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวร  โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่  
      ทรัพย์สิน และสถานที่ราชการ  บันทึกการรับจดหมาย  การรับโทรศัพท์  และหนังสือราชการ
      ทีม่าถึงโรงเรียนบันทึกการรับมอบเวร  รวมทั้งเหตุการณ์อ่ืนๆ อันสมควร  และให้ผู้ตรวจเวรลง 
      บันทึกการตรวจเวรด้วย 
 6.  ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่  หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ  มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษที่อาจท าให้ทรัพย์สินหรือ
      สถานที่ราชการได้รับความเสียหาย  ให้รายงานผู้บริหารทราบทันที  หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่
     มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่เพ่ือด าเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  และประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือเวรยามของ   
     หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน 

 
 
 
 
 



 8.  การลาหยุดหรือเดินทางไปราชการ  ไม่ถือว่าพ้นจากการหน้าที่เวรยามการลาหยุดราชการ     
     หรือได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ  ต้องเสนอสับเปลี่ยนเวรยามแล้วจึงถือว่าพ้นจากหน้าที่ 
              เวรยาม 
 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบและเกิดผลดีต่อราชการ 
อย่างเคร่งครัด 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  6  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

  สั่ง  ณ วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564           
        

 
(นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ที่  107/2564   

เรื่อง  แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ  
ประจ าเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  2564  

สั่ง ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  
(นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ผู้ปฏิบัติงานเวร พฤศจิกายน ธันวาคม 
1 นางพวงผกา  ไชยจิตร์  -  นางสาวพรพิมล  สมบัติมาก 20  
2 นางสาวปาริฉัตร  ทองเลี่ยมนาค  -  นางอุทัย  พิกุลงาม 21  
3 นางสาคร  เจ้ยทองศรี  -  นางสาวจีรวรรณ  ทองแก้ว 27  
4 นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์ – นางพิมพ์ไทย  เกตุพงษ์พันธุ์ 28  
5 นางสุพัฒตรา  แคล้วภัย  -  นางสุภาวดี  ปานมาศ  4 
6 นางสาวปวันรัตน์  แก้วอุไทย -  นางสาวศิรินพร  มนัสสิทธิพันธ์  5 
7 นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ  -  นางสาวจุไรรัตน์  ทองยอด  6 
8 นางสาววิลาวัลย์  นวุรรณ  -  นางสาวเสาวณีย์  ค าทอง  10 
9 นางสมโภช  วังวิเศษกุศล  -  นางสาวศุภรดา  เพิงรัตน์    11 
10 นางสาวสุภาวดี  สุขผอม  -  นางสาวศิวพร  จริตงาม  12 
11 นางสาวอทิตตา  ยวงนาค  -  นางสาวศศิวิมล  ทองเนื้อห้า  18 
12 นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์  -  นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 6 19 
13 นางณหทัย  อนุจร  -  นางสาวปาริชาติ  เกตุแก้ว 7 25 
14 นางสาวดวงกมล  บุญชู  -  นางสาวณฐิยา  ทองสงค์ 13 26 
15 นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว  -  นางผกามาส  สิงหพันธุ์ 14 31 


