แบบขอสั บเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
วันที…
่ …………เดือน………………………….พ.ศ…………..
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ตามคาสัง่ โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิตที่……./……. แต่งตั้งให้ขา้ พเจ้า (นาย,นาง,น.ส.)……………………
…………………………………………ตาแหน่ง……………………โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต อยูเ่ วรรักษาการณ์
วันหยุดราชการ
เวลากลางคืน ในวันที่……….เดือน……………………………..พ.ศ…………..
ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสัง่ ดังกล่าวได้เนื่องจาก…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
จึงขออนุญาตให้ (นาย,นาง,น.ส.)………………………………………มาปฏิบตั ิหน้าที่แทนในวันที่…………….
เดือน……………………พ.ศ…………… และข้าพเจ้า (นาย,นาง,น.ส.)…………………………………………...
ปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่…………..เดือน……………………………..พ.ศ………………
ลงชื่อ…………………………… ผูร้ ับมอบหมาย
(…………………………………)

ลงชื่อ…………………………….ผูร้ ับเปลี่ยน/อยูเ่ วรแทน
(………………………………..)

ลงชื่อ………………………………...ผูต้ รวจเวร
(……………….………………...)

ลงชื่อ……………………………..ผูต้ รวจเวร
(…………………………………)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เห็นควรอนุญาต

เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ……………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคล
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )

อนุญาต

ไม่อนุญาต
ลงชื่อ……………………….…………….
( นายสมพร สังวาระ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต

แบบขอสั บเปลี่ยนการตรวจเวรรักษาการณ์
วันที…
่ …………เดื อน………………………….พ.ศ…………..
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ตามคาสัง่ โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิตที่……./……. แต่งตั้งให้ขา้ พเจ้า (นาย,นาง,น.ส.)……………………
……………………………………ตาแหน่ง……………………โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต ตรวจเวรรักษาการณ์
วันหยุดราชการ
เวลากลางคืน ในวันที่……….เดือน……………………………..พ.ศ…………..
ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสัง่ ดังกล่าวได้เนื่องจาก…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
จึงขออนุญาตให้ (นาย,นาง,น.ส.)………………………………………มาปฏิบตั ิหน้าที่แทนในวันที่…………….
เดือน……………………พ.ศ…………… และข้าพเจ้า (นาย,นาง,น.ส.)…………………………………………...
ปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่…………..เดือน……………………………..พ.ศ………………

ลงชื่อ…………………………...ผูต้ รวจเวร
(………………..…………...)

ลงชื่อ………………………..ผูต้ รวจเวร/ผูต้ รวจเวรแทน
(……………………………)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เห็นควรอนุญาต

เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ……………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคล
( นางปานทิพย์ สุขเกษม )

อนุญาต

ไม่อนุญาต
ลงชื่อ……………………….…………….
( นายสมพร สังวาระ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต

เวรรักษาการณ์วนั หยุดราชการ
- ระยะเวลาอยู่เวรรักษาการณ์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
- สถานทีอ่ ยู่เวรรักษาการณ์ ห้ องอาหารครู
หน้ าที่ครูเวรรักษาการณ์
1. รับข่าวสารที่มีถึงโรงเรี ยน
2. ต้องรับผูม้ าติดต่อราชการ
3. ตรวจการอยูเ่ วรยามของลูกจ้างประจา
4. ให้คาแนะนานักเรี ยน หรื อ บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้สถานที่โรงเรี ยน มิให้ก่อความเสียหายแก่โรงเรี ยน
หากบุคคลดังกล่าวไม่เชื่อฟังให้เชิญออกนอกบริ เวรโรงเรี ยน
5. ดูแลทรัพย์สินของโรงเรี ยนมิให้ถูกทาลาย หรื อ สูญหาย
6. ระวังวินาศภัย และวินาศกรรมมิให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยน
7. รักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในบริ เวณโรงเรี ยน
8. เมื่อมีข่าวด่วน หรื อ เหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้นให้รีบรายงานให้ผตู ้ รวจเวรรักษาการณ์
หรื อ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทราบโดยด่วน
9. เชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา 18.00 น.
10.หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนมอบหมาย
11.บันทึกเหตุการณ์ประจาวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์
หน้ าที่ผ้ตู รวจเวรรักษาการณ์
1. ให้มาตรวจเวรรักษาการณ์ ระหว่างเวลา 11.00 – 18.00 น.
2. ตรวจเวรรักษาการณ์ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วน
3. ให้คาแนะนาเวรรักษาการณ์
4. บันทึกความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์
5. รายงานข่าวด่วน หรื อ เหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจให้ผอู ้ านวยการโรงเรี ยน กองกรม หรื อ
กระทรวงทราบตามกรณี
6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนมอบหมาย

-2หน้ าที่ลกู จ้างฯ อยู่เวรรักษาการณ์
1. ให้อยูเ่ วรรักษาการณ์ต้งั แต่เวลา 08.30 – 18.00 น.
2. รักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในโรงเรี ยน
3. ให้คาแนะนานักเรี ยน หรื อ บุคคลภายนอกที่เข้ามาในบริ เวณโรงเรี ยนมิให้ก่อความเสียหายขึ้นในโรงเรี ยน
หากไม่เชื่อฟังให้รายงานให้ครู เวรทราบ หรื อ เชิญออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน
4. ระมัดระวังมิให้วนิ าศกรรม และวินาศภัยเกิดขึ้นในโรงเรี ยน
5. ต้อนรับประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ
6. ให้บริ การแก่ครู ที่มาอยูเ่ วรรักษาการณ์
7. ทางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบประจาวันของตนเอง
8. ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามคาสัง่ ของครู เวรรักษาการณ์
********************************

เวรรักษาการณ์วนั หยุดราชการ
- ระยะเวลาอยู่เวรรักษาการณ์ เวลา 18.00 – 06.00 น.
- สถานทีอ่ ยู่เวรรักษาการณ์ ห้ องพักครู 111 เป็ นสถานที่พกั และนอนในการอยู่เวรรักษาการณ์
หน้ าที่ครูเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน
1. ตรวจ และสัง่ การภารโรงผูอ้ ยูเ่ วร และยามรักษาการณ์ให้มาปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบแบบแผน
ของราชการ และคาสัง่ โรงเรี ยน
2. รับข่าวสารที่มาถึงโรงเรี ยน
3. ดูแลทรัพย์สินของโรงเรี ยนมิให้ถูกทาลาย สูญหาย
4. ระวังวินาศภัย และวินาศกรรม มิให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยน
5. รักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในบริ เวณโรงเรี ยน
6. เมื่อมีข่าวด่วน หรื อ เหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้นให้รีบรายงานให้ผตู ้ รวจเวรรักษาการณ์
และผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทราบโดยด่วน และหาทางแก้ไขให้เหมาะสมกับวิสยั และพฤติการณ์
7. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนมอบหมาย
8. บันทึกเหตุการณ์ประจาวันในสมุดบันทึกการอยูเ่ วรรักษาการณ์
หน้ าที่ผ้ตู รวจเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน
1. ให้มาตรวจเวรรักษาการณ์ ระหว่างเวลา 18.00 - 06.00 น.
2. ตรวจเวรรักษาการณ์ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วน
3. ให้คาแนะนาเวรรักษาการณ์
4. บันทึกความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์
5. รายงานข่าวด่วน หรื อ เหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจให้ผอู ้ านวยการโรงเรี ยน กองกรม หรื อ
กระทรวงทราบตามกรณี
6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนมอบหมาย

หน้ าที่ยามรักษาการณ์
1. ประจาประตูทางเข้า – ออก ตามจุดกาหนด เพื่อตรวจยานพาหนะที่เข้า-ออก
พร้อมแลกบัตรเข้า-ออก (โรงเรี ยนเป็ นผูจ้ ดั หาบัตรให้)
2. ดูแลความเรี ยบร้อยในการผ่านเข้า-ออก ของผูม้ าติดต่อ แลกบัตรผ่านเข้า-ออก
พร้อมทั้งดูแลความเรี ยบ ร้อยทัว่ ๆไป
3. สนับสนุนการกากับดูแลให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน
4. รับข่าวสารที่มาถึงโรงเรี ยน
5. ดูแลระมัดระวังป้องการการเสียหายของทรัพย์สินของโรงเรี ยนมิให้ถูกทาลาย สูญหายตลอดจนการนา
ส่งของ เข้า-ออกจากโรงเรี ยน
6. ระวังวินาศภัย และวินาศกรรม มิให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยน ป้องกันอัคคีภยั และระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากอัคคีภยั
โดยฉับพลันและแจ้งทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทันที
7. สารวจตรวจตราความเรี ยบร้อยพื้นที่ทวั่ ไปภายในบริ เวณโรงเรี ยน ตลอดจนสารวจตรวจสอบพฤติกรรม
ของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางที่ไม่ดี หรื อ มีพฤติกรรมน่าสงสัย หรื อ บุคคลที่เข้ามาทากิจกรรมไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน เช่น หาบเร่ แผงลอย เมื่อทราบเหตุแล้วให้จดบันทึกไว้ และรายงานให้
โรงเรี ยนทราบเพื่อหามาตรการป้องกันและดาเนินการต่อไป
8. รักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในบริ เวณโรงเรี ยน ดูแลรักษาความปลอดภัยทัว่ ๆ ไป และให้ดูแลเรื่ องการ
สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การเปิ ดน้ า และไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่จาเป็ น ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร
หรื อบริ เวณพื้นที่โรงเรี ยนทั้งหมด
9. เปิ ด – ปิ ด ไฟฟ้า ระบบแสงสว่างตามที่ได้รับการมอบหมายจากโรงเรี ยน และ ตรวจสอบรายงาน
ข้อบกพร่ องที่พบจากการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ประจาอาคาร อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของโรงเรี ยน อาทิ การเปิ ดเครื่ องปรับอากาศทิ้งไว้ ประตูหน้าต่างไม่ได้ปิดล็อค ฯลฯ
10. เมื่อมีข่าวด่วน หรื อ เหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้นให้รีบรายงานให้ผตู ้ รวจเวรรักษาการณ์
และผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทราบโดยด่วน และหาทางแก้ไขให้เหมาะสมกับวิสยั และพฤติการณ์
11. กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด
12. ให้คาแนะนาทางด้านสถานที่ และบุคคลของโรงเรี ยนแก่ผมู ้ าติดต่อกับโรงเรี ยน
13. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนมอบหมาย
14. บันทึกเหตุการณ์ประจาวันในสมุดบันทึกการอยูเ่ วรรักษาการณ์

หน้ าที่ลกู จ้างฯ อยู่เวรรักษาการณ์
1. ให้อยูเ่ วรรักษาการณ์ต้งั แต่เวลา 18.00 – 06.00 น.
2. รักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในโรงเรี ยน
3. ให้คาแนะนานักเรี ยน หรื อ บุคคลภายนอกที่เข้ามาในบริ เวณโรงเรี ยนมิให้ก่อความเสียหายขึ้นในโรงเรี ยน
หากไม่เชื่อฟังให้รายงานให้ครู เวรทราบ หรื อ เชิญออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน
4. ระมัดระวังมิให้วนิ าศกรรม และวินาศภัยเกิดขึ้นในโรงเรี ยน
5. ต้อนรับประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ
6. ให้บริ การแก่ครู ที่มาอยูเ่ วรรักษาการณ์
7. ทางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบประจาวันของตนเอง
8. ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามคาสัง่ ของครู เวรรักษาการณ์
********************************

