
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี    ๒๐๔ / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งครู ,พนักงำนรำชกำร   อยู่เวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน(เพ่ิมเติม) 

---------------------------- 
    เพื่อเป็นการป้องกันทรัพยส์ินและสถานทีร่าชการ ใหป้ลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย   
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗  
มาตรา  ๒๗  ( ๑ )  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ที่ ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑  สั่ง ณ วันที่  
๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัตริาชการแทนเกี่ยวกับพนกังานราชการ จึงแต่งตั้ง คร,ู  
พนักงานราชการ  อยู่เวรรกัษาการณ์ในเวลากลางคืน  ดังนี้ 
 

รำยชื่ออำจำรย์ผู้ตรวจเวร 
วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 

กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 
นายเพิ่มศักดิ ์       พูลสวัสดิ ์
นายพิราม           ภูมิวิชิต 
นายประมวล        เนตรสว่าง 
นายอาทิตย ์        โสตถิรัตนพันธ์ 
นายปุ้ย              คงอุไร 
นายสมยศ           แม้นสงวน 

๑–๒, ๒๓-๒๖ 
๓-๖, ๒๗-๓๐ 
๗-๑๐, ๓๑ 
๑๑-๑๔ 
๑๕-๑๘ 
๑๙-๒๒ 

หน้ำท่ีของครูเวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 
๑. ระยะเวลาอยู่เวรรักษาการณ์  ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันรุ่งข้ึน   
    เฉพาะวันหยุดราชการต่อเนื่องกันให้อยูจ่นถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. วันรุ่งข้ึน 
๒. ให้ใช้ห้องพักครูเวร ของโรงเรียนเป็นสถานที่พกัและนอน  ในการอยู่เวรรกัษาการณ์ 
๓. หน้าที่เวรรักษาการณ์ 

๓.๑ ตรวจและสั่งการภารโรงผู้อยูเ่วรและยามรกัษาการณ์   ให้ปฏิบัตหิน้าที่ตามระเบียบ 
                แบบแผนของราชการและค าสัง่โรงเรียน  
 ๓.๒ รับข่าวสารที่มาถึงโรงเรียน 
 ๓.๓ ดูแลทรัพยส์ินของโรงเรียนมิให้ถูกท าลาย สญูหาย 

๓.๔ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม  มิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 



๓.๕ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบรเิวณโรงเรียน 
๓.๖ เมื่อมีข่าวด่วนหรอืเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดข้ึน   ให้รบีรายงานให้ผู้ตรวจเวร  

                รักษาการณ์และผู้อ านวยการโรงเรียนทราบโดยด่วน   และหาทางแก้ไขใหเ้หมาะสม 
                กับวิสัยและพฤติการณ์ 

๓.๗ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๘ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในสมุดบันทกึการอยู่เวรรักษาการณ์ 
๔. หน้าที่ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์  
 ๔.๑ ตรวจและสั่งการให้ครูเวร  ลกูจ้างประจ าเวร  และยาม  ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ     
                แบบแผนของราชการและค าสัง่ของโรงเรียน 
 ๔.๒ รายงานข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจใหผู้้อ านวยการโรงเรียน กอง กรม  
               หรือกระทรวงทราบตามกรณี 
 ๔.๓ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๔.๔ บันทึกเหตุการณ์และความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 
๕. เฉพาะวันหยุดโรงเรียนที่ต่อเนื่องกัน  ให้บันทึกและลงลายมือช่ือการส่งและรบัมอบเวรไว้ใน 
     สมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ด้วย 
๖. การแลกเปลี่ยนเวร  ต้องท าหนงัสือขออนุญาตผูอ้ านวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผู้แลกเปลี่ยนเวรทั้ง 
    สองฝ่ายและลายมือช่ือผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รบัอนุญาตแล้วจึงแลกเปลี่ยนได้ 

 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑   เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๓๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

สั่ง   ณ  วันที่   ๒๖  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 
( นางวรรณี    บุญประเสริฐ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 



 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  ๒๐๕  / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งลูกจ้ำงประจ ำ ,ลูกจ้ำงชั่วครำว  อยู่เวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน(เพ่ิมเติม) 

---------------------------- 
  เพื่อเป็นการป้องกันทรัพยส์ินและสถานทีร่าชการใหป้ลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อย   
โดยอาศัยอ านาจตามค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่   ๙ / ๒๕๔๖    สั่ง  ณ  วันที่    
๗  กรกฎาคม ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอ านาจบังคับบัญชาลกูจ้างประจ า และค าสัง่คณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  ที่  ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง   การมอบอ านาจปฏิบัติราชการ 
แทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว   จึงแต่งตั้ง ลูกจ้างประจ า,ลูกจา้งช่ัวคราว  อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน  
ดังน้ี 

 
 

รำยชื่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
 

วันท่ีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวร 
กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 

นายก าพล             จางจะ 
นายสมศักดิ ์          สวนสุข 
นายวัชระ             เต๋งเจรญิสุข 
นายธวัช               แจ่มแจง้ 
นายธีรยุทธ           จันทร์หอม 

๑,๖,๑๑,๑๖,๒๑,๒๖,๓๑ 
๒,๗,๑๒,๑๗,๒๒,๒๗ 
๓,๘,๑๓,๑๘,๒๓,๒๘ 
๔,๙,๑๔,๑๙,๒๔,๒๙ 

๕,๑๐,๑๕,๒๐,๒๕,๓๐ 

หน้ำท่ีผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ 
 ๑. หน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืน 
  ๑.๑  ให้อยู่เวรรกัษาการณ์ตั้งแตเ่วลา  ๑๗.๐๐  น. ถึงเวลา  ๐๗.๐๐  น. ของวันรุ่งข้ึน 
  ๑.๒ ถ้าวันรุ่งข้ึนเป็นวันหยุดให้ปฏิบัตหิน้าที่ถึงเวลา   ๐๘.๓๐ น.  และเชิญธงชาติข้ึนสู่    
                          ยอดเสาในเวลา  ๐๘.๐๐ น. 

๑.๓ ท าความสะอาดถนนและภายในบริเวณโรงเรียน 
๑.๔ รดน้ าต้นไม้ประดับในโรงเรียนเวลา ๐๕.๐๐ น. 

  ๑.๕ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
  ๑.๖ รักษาทรพัย์สินของโรงเรียน 

๑.๗ ระมัดระวังมิให้วินาศกรรมและวินาศภัยเกิดข้ึนในโรงเรยีน  



๑.๘ ปฏิบัติหน้าทีร่าชการตามค าสั่งของครูเวรรักษาการณ์ 
๑.๙ ให้ใช้อาคาร ๕  เป็นที่นอนในการอยู่เวรรักษาการณ์ 
๑.๑๐ บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์ 

๒. การแลกเปลี่ยนเวร ต้องท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียน  มีลายมือช่ือผู้แลกเปลี่ยนเวร  
              ทั้งสองฝ่ายและลายมือช่ือผู้ตรวจเวร  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจงึแลกเปลี่ยนได้ 
  
  

 ทั้งนี้  ตัง้แต่วันที่  ๑   เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๓๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

สั่ง   ณ  วันที่   ๒๖  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 
( นางวรรณี    บุญประเสริฐ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


