
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดคูหำสวรรค์ 
ที่        /2558 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รักษำกำรณ์ประจ ำสถำนที่รำชกำร 
.................................................................................................  

 เพ่ือให้กำรอยู่เวรรักษำกำรณ์ประจ ำสถำนที่รำชกำร  ในโรงเรียนวัดคูหำสวรรค์ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงอำศัยอ ำนำจว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ  พ.ศ.  2517  ตำมระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรประถมศึกษำแห่งชำติ  ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสถำนที่รำชกำร  พ.ศ. 2531  
ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ 0205/ว58  ลงวันที่ 19 เมษำยน  2536  เรื่องกำรประชุมแก้ไข
ยกเลิกมติรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรจัดเวรรักษำกำรณ์ประจ ำสถำนที่รำชกำร ประจ ำเดือน ตุลาคม 2558 ดังนี้ 

ผู้อยู่เวรกลางวัน   วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หยุดปิดภาคเรียนและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ลูกจ้ำงประจ ำ ท ำ
หน้ำที่เวรกลำงวันร่วมกับข้ำรำชกำรครูสตรี และปฏิบัติหน้ำที่พิเศษที่ได้รับมอบหมำยจำกโรงเรียน ตั้งแต่เวลำ 
07.00 น. – 16.30 น. ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร วันที่อยู่เวร หมำยเหตุ 
1 นำงวัชรี  ข ำขำว       11,  19,  27  
2 น.ส.เยำวลักษณ์  คีรีเมฆ นำยนรินทร์ ธรรมจิตร      12,  20,  28  
3 นำงสุขี  จุ้ยศรีแก้ว    
4 นำงวรรณวิมล  ปัญญำสุ       13,  21  
5 น.ส.รังศิยำ  อินทสร นำยนรินทร์ ธรรมจิตร      14,  22  
6 นำงพะเยำว์  คชฤทธิ์       15,  23  
7 นำงปัทมำ  ข ำขำว  3,  16,  24  
8 นำงเตือนใจ  มูลสัน นำยนรินทร์ ธรรมจิตร 4,  17,  25  
9 นำงจ ำนวน  ด ำสนิท    
10 นำงวันนำ  มีมุข  10,  18,  26  
11 น.ส.สุพัตรำ ทะมำนนท์ นำยนรินทร์ ธรรมจิตร   
12 น.ส.ศิริพร  บัวสระ    

 

 

 

 

 



ผู้ตรวจเวรกลางวัน วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หยุดปิดภาคเรียนและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลำ07.00 น.–
16.30 น. 
ที ่ ชื่อผู้ตรวจเวร วันที่ตรวจเวร หมำยเหตุ 
1 นำงวัชรี  ข ำขำว 14,  22  
2 น.ส.เยำวลักษณ์  คีรีเมฆ 15,  23  
3 นำงสุขี  จุ้ยศรีแก้ว   
4 นำงวรรณวิมล  ปัญญำสุ 3,  16,  24  
5 น.ส.รังศิยำ  อินทสร 4,  17,  25  
6 นำงพะเยำว์  คชฤทธิ์ 10,  18,  26  
7 นำงปัทมำ  ข ำขำว 11,  19,  27  
8 นำงเตือนใจ  มูลสัน 12,  20,  28  
9 นำงจ ำนวน  ด ำสนิท   
10 นำงวันนำ  มีมุข 13,  21  
11 น.ส.สุพัตรำ ทะมำนนท์   
12 น.ส.ศิริพร  บัวสระ   

ผู้อยู่เวรและตรวจเวรกลางวัน วันเปิดท าการ ตั้งแต่เวลำ 07.00 น. – 16.30 น. 
ที ่ ชื่อผู้อยู่เวร วันที่อยู่เวร/

ตรวจเวร 
ชื่อผู้ตรวจเวร 

1 นำงปัทมำ  ข ำขำว(จ) นำยนรินทร์ ธรรมจิตร 5 น.ส.เยำวลักษณ์  คีรีเมฆ(พ) 
2 น.ส.ศิริพร  บัวสระ(จ) นำยนรินทร์ ธรรมจิตร  น.ส.สุพัตรำ ทะมำนนท์(พ) 
3 นำงจ ำนวน  ด ำสนิท(อ) นำยนรินทร์ ธรรมจิตร  นำงสุขี  จุ้ยศรีแก้ว(พฤ) 
4 นำงพะเยำว์  คชฤทธิ์(อ) นำยนรินทร์ ธรรมจิตร 6 นำงวันนำ  มีมุข(พฤ) 
5 นำงวรรณวิมล  ปัญญำสุ(อ) นำยนรินทร์ ธรรมจิตร - นำงวัชรี  ข ำขำว(ศ) 
6 นำงเตือนใจ  มูลสัน(พ) นำยนรินทร์ ธรรมจิตร 7 น.ส.รังศิยำ  อินทสร(ศ) 
7 น.ส.เยำวลักษณ์  คีรีเมฆ(พ) นำยนรินทร์ ธรรมจิตร - นำงปัทมำ  ข ำขำว(จ) 
8 น.ส.สุพัตรำ ทะมำนนท์(พ) นำยนรินทร์ ธรรมจิตร  น.ส.ศิริพร  บัวสระ(จ) 
9 นำงสุขี  จุ้ยศรีแก้ว(พฤ) นำยนรินทร์ ธรรมจิตร  นำงจ ำนวน  ด ำสนิท(อ) 
10 นำงวันนำ  มีมุข(พฤ) นำยนรินทร์ ธรรมจิตร 1,  8,  29 นำงพะเยำว์  คชฤทธิ์(อ) 
11 นำงวัชรี  ข ำขำว(ศ) นำยนรินทร์ ธรรมจิตร 2,  9,  30 นำงวรรณวิมล  ปัญญำสุ(อ) 
12 น.ส.รังศิยำ  อินทสร(ศ) นำยนรินทร์ ธรรมจิตร - นำงเตือนใจ  มูลสัน(พ) 

 

 

 

 



ผู้อยู่เวรและตรวจเวรเวลากลางคืน  ตั้งแต่เวลา  16.30-07.00 น. 
ที ่ ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร วันที่อยู่เวร/ตรวจเวร ชื่อผู้ตรวจเวร หมำยเหตุ 
1 นำยนรินทร์  ดวงบุบผำ     3,   8,  14,        25,  31 นำยกิตติ  ด ำสนิท นำยธีรภัทร 
2 นำยนิพนธ์  มูลสัน           9,  15,  20,  26 นำยนเรศ  คชฤทธิ์ ชำญเชี่ยว 
3 นำยวิวัฒน์  เจริญวงษ ์     4,  10,        21,  27 นำยธีระพงษ์  ข ำขำว สุ่มตรวจ  เวร/ 
4 นำยนเรศ  คชฤทธิ์     5,  11,  16,  22,   นำยนรินทร์  ธรรมจิตร ผู้ตรวจเวร 
5 นำยธีระพงษ์  ข ำขำว     6,       17,   23,   28 นำยนรินทร์  ดวงบุบผำ  
6 นำยกิตติ  ด ำสนิท 1,  7,  12, 18,         29 นำยนิพนธ์  มูลสัน  
7 นำยนรินทร์  ธรรมจิตร 2,      13,  19,  24,   30 นำยวิวัฒน์  เจริญวงษ ์  

หน้าที่และความรับผิดชอบครูเวรรักษาการณ์ และผู้ตรวจเวร 
1. เวรกลำงวันรับผิดชอบตั้งแต่ เวลำ  07.00 น. – 16.30 น.วันเดียวกัน 
2. เวรกลำงคืนรับผิดชอบตั้งแต่  เวลำ  16.30-07.00 น. ของอีกวันถัดไป 
3. ตรวจดูแลสถำนที่และทรัพย์สินให้อยู่ในควำมเรียบร้อย และควบคุมดูแลกำรเปิด – ปิด แสงสว่ำง 
4. ตรวจ ดูแลห้ำมบุคคลใดเสพของมึนเมำ เล่นกำรพนันหรือ น ำทรัพย์สินของทำงรำชกำร ออกจำก

สถำนที่รำชกำร เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
5. จะต้องมำปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ ตำมวันเวลำที่ก ำหนดตำมค ำสั่งอย่ำงเคร่งครัด 
6. บันทึกอยู่เวรรักษำกำรณ์ บันทึกเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึน แก่ทรัพย์สินและสถำนที่รำชกำรทั้งหมด 
7. เมื่อมำถึงเวลำที่สับเปลี่ยนเวรรักษำกำรณ์ แต่ปรำกฏว่ำผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ยังไม่มำรับเวร จะละทิ้ง

เวรไปก่อนไม่ได้ จะต้องรอจนกว่ำผู้มำรับเวรจะมำปฏิบัติหน้ำที่ เช่นนี้ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐำน 
8. ผู้มำปฏิบัติหน้ำที่จะต้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน  หำกไม่มำลงชื่อถือว่ำผู้นั้นไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ 
9. ก่อนส่งมอบเวรรักษำกำรณ์  ให้ผู้อยู่เวรยำมต่อไปรับมอบให้ผู้อยู่เวรต่อไปสอบถำมเหตุกำรณ์ที่ผ่ำน

มำ และตรวจสอบสภำพควำมเสียหำยที่เกิดข้ันแก่ทรัพย์สิน และสถำนที่รำชกำรก่อนรับเวรด้วย หำกมีควำม
เสียหำย หรือเหตุกำรณ์อ่ืนอันควร ก็ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐำน 

10. บันทึกเวลำส่งมอบเวรรักษำกำรณ์ พร้อมด้วยกุญแจโรงเรียนทุกครั้ง( ให้ข้ำรำชกำรครู  และ
บุคลำกรทุกคนที่รับผิดชอบห้องเรียนหรืออำคำรเรียนท ำกุญแจส ำรองเพ่ือเป็นกุญแจกกลำงของโรงเรียน หำก
ไม่ส่งมอบเกิดเหตุกำรณ์ท่ีเวรยำมไม่อำจเข้ำระงับเหตุได้ ให้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว) 

11. ในขณะอยู่เวรรักษำกำรณ์ หำกมีเหตุผิดปกติ หรือมีเรื่องด่วนพิเศษ ที่อำจท ำให้ทรัพย์สิน หรือ
สถำนที่รำชกำรได้รับควำมเสียหำยให้รำยงำนทำงโทรศัพท์ ให้ผู้ตรวจเวรรักษำกำรณ์ / ผูอ้ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ หำกมีควำมเร่งด่วนให้โทรศัพท์แจ้งเหตุแก่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจท้องที่ เพื่อด ำเนินกำรระงับเหตุทันที 

12. กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  และประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่หรือเวรยำมของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือต้องปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกัน 

13. ให้เจ้ำหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์เป็นผู้เก็บรักษำกุญแจโรงเรียน 
  14. ผู้ตรวจเวร มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

- ตรวจดูแลควำมเรียบร้อย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ 
- บันทึกกำรตรวจว่ำ เจ้ำหน้ำที่รักษำกำรอยู่หรือไม่ 
- ลงลำยมือชื่อ และบันทึกเหตุกำรณ์ ในสมุดบันทึกกำรอยู่เวรรักษำกำรณ์ 



  15. กำรปฏิบัติหน้ำที่อยู่เวรและตรวจเวร เป็นหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยเฉพำะแต่ละบุคคล หำกผู้หนึ่ง
ผู้ใด ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ในกำร ลำ หรือไปรำชกำรจะต้องขออนุญำตเสนอสับเปลี่ยนให้ผู้อ่ืนท ำหน้ำที่
แทนจะต้องบันทึกเสนอขออนุญำตผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ / ผู้รักษำรำชกำรแทนเป็นรำย ๆ ไป 

  16. เจ้ำหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ และตรวจเวร ผู้ใดผู้หนึ่งไม่มำปฏิบัติหรือละทิ้ง / ทอดทิ้งหน้ำที่โดยไม่มี
เหตุผลอันควร ถือว่ำเป็นกำรละทิ้งหน้ำที่รำชกำร มีควำมผิดร้ำยแรง หำกเกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินทำง
รำชกำร จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกัน จึงให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  หมายเหตุ การลาหยุดหรือเดินทางไปราชการ ไม่ถือว่าพ้นจากหน้าที่เวรยาม การลาหยุดราชการ  
หรือได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ต้องเสนอสับเปลี่ยนเวรยามแล้ว จึงถือว่าพ้นจากหน้าที่เวรยาม 
 
      ให้ผู้อยู่เวรลงลำยมือชื่อ  ในสมุดบันทึกกำรอยู่เวร  ให้เป็นไปตำมค ำสั่ง  ผู้อยู่เวรต้องควบคุมดูแล
ทรัพย์สินทำงรำชกำรให้อยู่ในควำมเรียบร้อยหำกเกิดกำรสูญหำยกรณีใดๆ ก็ตำมให้รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ  
ทรำบโดยเร็วหำกผู้อยู่เวรและตรวจเวรคนใด  ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้สับเปลี่ยนกับผู้อื่นมำปฏิบัติหน้ำที่
แทนพร้อมกับบันทึกค ำยินยอมทั้งสองฝ่ำย ถ้ำปรำกฏว่ำมีกำรละทิ้งหน้ำที่  จะถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยจะ
พิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี 
 
     ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  2558  เป็นต้นไป 
     สั่ง  ณ  วันที่  30  กันยำยน  2558   
 

 
( นำยธีรภัทร    ชำญเชี่ยว ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคูหำสวรรค์ 
ทรำบ  

ชื่อ ลายเซ็น ชื่อ ลายเซ็น ชื่อ ลายเซ็น 

1. อ.วัชรี  9. อ.นเรศ  17.   

2. อ.รังศิยำ  10. อ.วรรณวิมล  18. อ. นรินทร์  

3. อ.เตือนใจ  11. อ.พะเยำว ์  19. นำยนรินทร์  

4. อ.ปัทมำ  12. อ.กิตต ิ    

5. อ.วิวัฒน์  13.     

6. อ.นิพนธ์  14. อ.วันนำ    

7  15. อ.เยำวลักษณ ์    

8. อ.ธีระพงษ ์  16.     

 


