
 
 
 

 
 

ค ำส่ังโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 
ท่ี    ๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งต้ังให้ข้ำรำชกำรครู และลูกจ้ำงช่ัวครำว ปฏิบัติหน้ำท่ี เวรรักษำกำรณ์กลำงคืน  
เวรรักษำกำรณ์กลำงวันประจ ำวันหยุดและผู้ตรวจเวร 

(ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันท่ี ๒ มกรำคม ๒๕๖๔ เรื่อง ให้สถำนศึกษำในสังกัดและในก ำกับของ
กระทรวงศึกษำธิกำรปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ท่ีมีกำรแพร่ระบำดรุนแรงหลำยพื้นท่ีในประเทศไทย  ประกอบกับจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งใน ๒๘ จังหวัด                
ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ตำมประกำศของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด ๑๙ (ศบค.) ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร                
เรื่อง ให้สถำนศึกษำในสังกัดและในก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำรปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ต้ังแต่วันจันทร์ ท่ี ๔ มกรำคม 
๒๕๖๔ ถึงวันอำทิตย์ ท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่ำจะมีประกำศเปล่ียนแปลง 

เพื่อให้กำรรักษำควำมปลอดภัยและพิทักษ์รักษำให้ปลอดภัยแก่ท่ีสงวน อำคำร และสถำนท่ีของหน่วยงำนรัฐ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ และข้อมูลข่ำวสำรในอำคำรและสถำนท่ีดังกล่ำวให้พ้นจำกกำรโจรกรรม กำรจำรกรรม 
กำรก่อวินำศกรรม กำรก่อกำรร้ำย หรือเหตุอื่นใดอันอำจท ำให้เสียควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ 
เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎำคม ๒๕๔๒ ตำมหนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๖/
ว๑๐๗ ลงวันท่ี ๘ กรกฎำคม ๒๕๔๒ เรื่อง กำรปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรจัดเวรรักษำกำรณ์
ประจ ำสถำนท่ีรำชกำร และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ 
กำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสถำนท่ี ข้อ ๓๓-ข้อ ๓๘ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ี ๑๐๙/๑๕๕๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ 
เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงประจ ำ จึงแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
รำยช่ือดังแนบท้ำยค ำส่ังนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำท่ี เวรรักษาการณ์กลางคืน เวรรักษาการณ์กลางวันประจ าวันหยุดและผู้ตรวจเวร                       
ประจ ำสถำนท่ีรำชกำรของโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๔  โดยมีหน้ำท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

๑. เวลำในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
เวรรักษาการณ์กลางคืน            ต้ังแต่เวลำ ๑๘.๐๐ น. ของวันท่ีอยู่เวร และออกเวรเวลำ ๐๖.๐๐  น.  
รักษาการณ์กลางวันประจ าวันหยุด ต้ังแต่เวลำ ๐๖.๐๐ น. ของวันท่ีอยู่เวร และออกเวรเวลำ ๑๘.๐๐ น. 

๒. ก ำกับดูแลรักษำควำมปลอดภัยและบุคคลท่ีเข้ำมำในบริเวณโรงเรียนพร้อมท้ังดูแลควำมสงบเรียบร้อยท่ั วไป             
ในโรงเรียน ป้องกันกำรมั่วสุมของบุคคลต่ำงๆในบริเวณโรงเรียน บุคคลท่ีเข้ำมำติดต่อรำชกำรต้องผ่ำนกำรคัดกรองตำม
มำตรกำรของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัดก่อนเข้ำโรงเรียน 

๓. ตรวจและป้องกันภัยอำคำรสถำนท่ีทรัพย์สินต่ำงๆ ปิดน้ ำ เปิดไฟส่องสว่ำงตำมจุดต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม 
รำยงำนไว้เป็นหลักฐำน โดยระบุเหตุกำรณ์และส่ิงท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงลงในแบบบันทึกเวรกลำงคืน 

๔. รับโทรศัพท์ ข่ำวสำร หรือหนังสือรำชกำรท่ีส่งมำถึงโรงเรียน แล้วมอบให้ฝ่ำยธุรกำร 
๕. อ ำนวยควำมสะดวกหรือให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ท่ีมำติดต่อโรงเรียนเท่ำท่ีสำมำรถจะท ำได้ 



๖. กรณีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นในโรงเรียน ต้องรีบแจ้งต่อผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำรท่ีอยู่ใกล้คนใดคน
หนึ่งให้ทรำบโดยเร็ว 

๗. ครูเวรท่ีไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้ท ำบันทึกแลกเปล่ียนเวรเป็นลำยลักษณ์อักษร เสนอผู้ท่ีมีอ ำนำจ
อนุญำตและเมื่อผู้มีอ ำนำจอนุญำตแล้ว จึงสับเปล่ียนเวรกันได้ 

๘. กำรแลกเปล่ียนเวรยำมต้องมีกำรอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร และได้รับอนุญำตจำกผู้บริหำรเป็นท่ีเรียบร้อย
ก่อนปฏิบัติหน้ำท่ี 
ผู้ตรวจเวรกลางคืน 
 ๑. ตรวจกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเวรกลำงคืน และบันทึกกำรตรวจเวรไว้เป็นหลักฐำน 
 ๒. หำกมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น ให้ด ำเนินกำรแก้ไขร่วมกันกับเวรกลำงคืนในขั้นต้นเสียก่อนแล้วจึงรีบรำยงำน
ให้ผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำรทรำบ 
 ๓. ถ้ำผู้ตรวจเวรไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้แจ้งผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรท่ัวไปทรำบ
ล่วงหน้ำ เพื่อจะได้จัดผู้ตรวจเวรแทน หรือสับเปล่ียนหน้ำท่ี 
 ๔. กำรแลกเปล่ียนเวรยำมต้องมีกำรอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร และได้รับอนุญำตจำกผู้บริหำรเป็นท่ีเรียบร้อย
ก่อนปฏิบัติหน้ำท่ีตรวจเวร 
 ให้ ผู้ท่ีได้รับค ำส่ังแต่งต้ังตำมค ำส่ังปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมอุทิศและทุ่มเทอย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 

      

ส่ัง  ณ วันท่ี ๔ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นำยสนอง  ศิลปกุล) 

          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ายค าสั่ง ค าสั่งโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
ท่ี    ๑ / ๒๕๖๔ 

ตารางเวรรักษาการณ์กลางคืน และผู้ตรวจเวร  ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 
ท่ี รายชื่อครูเวรกลางคืน วันที่ปฏิบัติหน้าที ่ รายชื่อผู้ตรวจเวร 

๑ นำยวัชระ  นนทโชติ ๕-๑๐ นำยสนอง  ศิลปกุล 
๒ นำยจิรวัฒน์  โกสิทธิ์ ๑๑-๑๕ นำยสนอง  ศิลปกุล 

๓ นำยชยุติ  ชนชีวัฒน ์ ๑๖-๒๐ นำยสนอง  ศิลปกุล 

๔ นำยศุภชัย นวนหงษ์ ๒๑-๒๕ นำยสนอง  ศิลปกุล 

๕ นำยสุริยันห์  ยุติมิตร ๒๖-๓๑ นำยสนอง  ศิลปกุล 
 

เวรรักษำกำรณ์กลำงวันประจ ำวันหยุดและผู้ตรวจเวร ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 
ท่ี รายชื่อครูเวรกลางวัน วันที่ปฏิบัติหน้าที ่ รายชื่อผู้ตรวจเวร 
๑ นำงนววรรณ หัตถำ  

๕-๑๐ 
 
นำงสำวรัตนำ  ศิลปกุล ๒ นำงสำวพัชนันท์ ทองศรีพันธ ์

๓ นำงสำวกรกนก หอมละออ 
๑ นำงสำวจินตนำ ศำสตร์เจริญ  

๑๑-๑๕ 
 
นำงเกษร   ศิลปกุล ๒ นำงสำวสุดำรัตน์ ทองค ำ 

๓ นำงสำวกำญจนำ สนรัมย์ 
๑ นำงสำวกนกวรรณ จันทรชิต  

๑๖-๒๐ 
 
นำงพนิดำ   เจริญศรี ๒ นำงสำวคคนำงค์ คชรินทร์ 

๓ นำงสำวดวงกมล ศรีไสยเพชร 
๑ นำงมณฑิรำ   จันทร์มุ่ย  

๒๑-๒๕ 
 

นำงสำวรัตนำ  ศิลปกุล ๒ นำงเพชรรัตน ์ยุติมิตร 
๓ นำงสำวศิริอร คล้ำยสกุล 
๑ นำงสำวศิณีรัตน์  โภชกรณ์  

๒๖-๓๑ 
 

นำงเกษร   ศิลปกุล ๒ นำงสำวเพียงพร  พุ่มกะเนำว ์
๓ นำงสำวปิญำนันท์  วรรณยนิตย์ 

 


