
 
                                               คำสั่งโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม   
                                                           ที่  2๔/256๖ 

   เรื่อง  แต่งตั้งเวร -  ยาม รกัษาทรัพย์สินของทางราชการ 
....................................................... 

   เพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินของทางราชการและป้องกันการเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งให้การอยู่ เวร -ยาม                     
ประจำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั ่วคราวของโรงเรียน                 
เมืองราดวิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/ 2546 
เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงขอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ให้ปฏิบัติหน้าที่การอยู่เวร – ยาม     
ตามตารางแนบท้ายคำสั่ง  และให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
บทบาทหน้าที่  เวรกลางวัน  ประจำวันหยุดราชการ 

1. ให้ข้าราชการครู   ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชัว่คราวที่มีชื่อในตารางเวร มาอยู่เวรโดยเคร่งครัด 
ถ้าไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รายงานผู้บังคบับัญชาตามลำดับชั้น เป็นคราว ๆ ไป และต้องจดัหาผู้มาอยู่เวรแทน           
โดยการเขียนบันทึกการเปลี่ยนเวรตามแบบที่กำหนด เสนอผู้บังคับบัญชาให้ทราบล่วงหน้าภายใน 1  วัน 

2.  ให้มาปฏิบัติหน้าที่เวรคือ 06.00 น. ถึงเวลา  18.00 น. 
3.  ครูเวรควบคุม ดูแลลกูจ้างประจำที่เป็นเวร ชกัธง ขึ้น-ลง  ตามระเบียบปฏิบัติงานของทางราชการ 
4.  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่อผู้มาตดิต่อราชการกับทางโรงเรียน 

 5. ประสานงาน ดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน หากพบบุคคลภายนอกที่เข้ามากระทำ 
ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมให้พิจารณาดำเนินการแก้ไข หรือรายงานผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย หรือผู้บังคับบัญชาทันที 
 6. ประสานงานรับพัสดุ จดหมาย โทรศพัท์ และรวบรวมไว้พร้อมบันทึกเป็นหลักฐาน 
 7. ตรวจดูสภาพทั่วไปของโรงเรียน เช่น  ระบบไฟฟ้า  ประตู  หน้าต่าง ของแต่ละอาคารเรียนว่าอยู่ใน
สภาพเรียบร้อยหรือไม ่อย่างไร ให้เป็นปัจจุบัน โดยสม่ำเสมอ   
 8. รายงานชี้แจงเหตุผลการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  อันสืบเน่ืองมาจากมเีหตุธุระด่วน เหตุจำเป็นอื่น ๆ              
โดยการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในวันถัดไป ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรได ้ให้ทำการบันทึกเปลี่ยน
เวรเนื่องจากกรณีจำเป็นก่อน  1 วันทำการ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  หากไม่มีเหตุผลอันควร   
ผู้บังคับบัญชาอาจไม่อนุญาต ถือเป็นการขาดราชการ 
 9. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เวร ในสมุดบันทึกเวร ในวันทีร่ับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ  
 
 
 
 
 
  



หน้า 2 
บทบาทหน้าที่ของผู้อยู่เวรกลางคืน 

1. ให้ผู้อยู่เวร- ยาม ที่มชีื่อในตารางการอยู่เวร – ยาม มาปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  ถ้าไม่สามารถ 
มาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ทำการบันทึกขอเปลี่ยนเวรตามแบบฟอร์มที่กำหนดเสนอผู้บังคับบัญชาให้ทราบล่วงหน้า 
3  วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงเปลี่ยนได้ ( ยกเว้นการเจ็บป่วยกะทันหัน)  
 2. ให้มาปฏิบัติหน้าที่ เวร- ยาม กลางคืน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น.  ของวันรุ่งข้ึน 
 3. หากไม่สามารถมาปฏบิัติหน้าที่การอยู่เวร – ยาม ได ้โดยเหตุอันไม่สมควร ให้ทำรายงานชี้แจง 
ต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันถัดไป  หากเพิกเฉยผู้บังคับบัญชาจะให้ถือเป็นการขาดราชการ 
 4. หากมีเหตุผิดปกติเกดิขึ้นในช่วงที่มาปฏิบัติหน้าที่เวร- ยาม กลางคืน ให้ทำการระงับหรือป้องกันไม่ให้
ลุกลามต่อไปและรายงานให้ผู้ตรวจเวร และผู้บรหิารทราบทันที 
 5. ในระหวา่งปฏิบัติหน้าที่ตอนกลางคืน ให้ตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารสถานที่  ทรัพย์สิน                        
ของทางราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างที่รับผิดชอบ 
 6. ให้บันทึกเหตุการณต์า่ง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ ลงในสมุดบนัทึกเวรให้เป็นปัจจุบันและสม่ำเสมอ 
บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจเวร (กลางวัน และกลางคืน ) 
          1. มาตรวจการอยู่เวร –ยาม ของครูเวร  ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในชว่งที่รับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม 
 2. บันทึกเหตุการณ์และเวลาที่มาตรวจเวรลงในสมุดบันทึกเวรให้เป็นปัจจุบันและสม่ำเสมอ 
 3. ขณะที่มาทำการตรวจเวร หากพบสิ่งผิดปกต ิต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
 4. ควบคุม ดูแล วา่กล่าวตักเตือน การอยู่เวรของครู ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ  โดยเน้นกำชับ              
ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด 
 5. หากผู้อยู่เวร-ยาม มีอาการกระด้างกระเดื่องและไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ตรวจเวร                  
มีหน้าที่บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ 
 

  ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเครง่ครัด 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการสืบไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที ่  ๓๐  เดือน มกราคม พ.ศ. 256๖  
 
 

                                                                          

           
                                                                       ( นางลำดวน   นักดนตร ี) 
               ผูอ้ำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ที่  ๒๔/256๖ ลงวันที่ ๓๐  มกราคม พ.ศ. 256๖ 
                     การรักษาเวร - ยาม  กลางวัน  ในวันหยุดราชการ   เวลา 06.00 น. – 18.00 น. 
  กลางคืน  เวลา 18.00น.–06.00น. และผูต้รวจเวร ลูกจา้งประจำ/ชัว่คราว ประจำเดอืนกุมภาพันธ์ 256๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สัปดาห์ที ่ รายชื่อผู้อยู่เวร วันที่อยู่เวร ผู้ตรวจเวร 

๑ 

นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๙ นายวิเชียร      กีรติศักดิก์ุล 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๑๐ นายกิตตพิงษ์     คำยิ่ง 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๑๑ นายปิยะชัย     อาสาสอน 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๑๒ นายยรรยง   รุ่งระวี 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๑๓ นายณัฐกิตติ์  กลิ่นหอม 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๑๔ นายศุภฤกษ์     ทองแถว 

2 

นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๑๕ นายวชิระ  ทัศนโกวิท 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๑๖ นายวิวัฒน์  การมงคล 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๑๗ นายวิเชียร      กีรติศักดิ์กุล 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๑๘ นายกิตติพงษ์     คำยิ่ง 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๑๙ นายปิยะชัย     อาสาสอน 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๒๐ นายยรรยง   รุ่งระวี 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๒๑ นายณัฐกิตติ์  กลิ่นหอม 

3 

นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  ๒๒ นายศุภฤกษ์     ทองแถว 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  2๓ นายวชิระ  ทัศนโกวิท 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  2๔ นายวิวัฒน์  การมงคล 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม 1 2๕ นายวิเชียร      กีรติศักดิ์กุล 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม ๒ 2๖ นายกิตติพงษ์     คำยิ่ง 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม ๓ ๒๗ นายปิยะชัย     อาสาสอน 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม ๔ ๒๘ นายยรรยง   รุ่งระวี 

 
4 

นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม ๕  นายณัฐกิตติ์  กลิ่นหอม 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม ๖  นายศุภฤกษ์     ทองแถว 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม ๗  นายวชิระ  ทัศนโกวิท 
นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม ๘  นายวิวัฒน์  การมงคล 
    
    
    



เอกสารแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ที่  ๒๔/256๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม 256๖   
การรกัษาเวร - ยาม  กลางคืน  เวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ( ครูชาย ) 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์  256๖ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล วันที่อยู่เวร ผู้ตรวจเวร 
1 นายวิเชียร      กีรติศักดิก์ุล 1 ๙ 1๗ 2๕  นายกิตตพิงษ์     คำยิ่ง 
2 นายกิตตพิงษ์     คำยิ่ง 2 1๐ 1๘ 2๖  นายวิเชียร      กีรติศักดิก์ุล 
3 นายปิยะชัย     อาสาสอน 3 11 19 2๗  นายศุภฤกษ์     ทองแถว 
4 นายยรรยง    รุ่งระว ี 4 12 20 ๒๘  นายณัฐกิตติ์  กลิ่นหอม 
5 นายณัฐกิตติ์    กลิ่นหอม ๕ 13 21   นายยรรยง    รุ่งระว ี
6 นายศุภฤกษ์     ทองแถว ๖ 14 22   นายปิยะชัย     อาสาสอน 
7 นายวชิระ  ทัศนโกวิท ๗ 1๕ ๒๓   นายวิวัฒน์  การมงคล 
๘ นายวิวัฒน์  การมงคล ๘ 1๖ ๒๔   นายวชิระ  ทัศนโกวิก 
        

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          เอกสารแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  ๒๔/256๖  ลงวันที่ ๓๐ มกราคม 256๖   
          การรักษาเวร - ยาม กลางวัน  ในวันหยุดราชการ เวลา 06.00 น. – 18.00 น. (ครหูญิง) 
                                         ประจำเดือน กุมภาพันธ์  256๖  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล      วันที่ ผู้ตรวจเวร 
1. นางกมลวรรณ    บุญสวน - ๑๑ นางรัตติมา  บุญสวน 
2. นางรุจิรา   ทาสุวรรณ - ๑๒ นางกฤตติกา  วันชัย 
3. นางสาววงรัตน ์ กันผง - ๑๘ นางศิริลักษณ ์ กุลศิลารกัษ์ 
4. นางชโลธร   กีรติศักดิ์กุล - ๑๙ นางประพิน  อินไข 
5. นางวิภาวดี    กันทะกะ - ๒๕ นางสาวรพพีร    จันทรท์ักษ์ 
6. นางประกายรตัน์   ทับทนั - ๒๖ นางสาววงรัตน ์ กันผง 

 7. นางศิริลักษณ ์  กุลศิลารกัษ์ - - นางกนกวรรณ  แปงใจ 
8. นางรัชนู    บัวพันธ ์ - - นางวิภาวดี  กันทะกะ 
9. นางประพิน     อินไข - - นางชโลธร  กีรตศิักดิก์ุล 

10. นางสาวรพพีร    จันทรท์ักษ์ - - นางประกายรตัน์  ทับทัน 
11. นางกฤตติกา   วันชัย - - นางรุจิรา  ทาสวุรรณ 
12. นางรัตติมา  บุญสวน - - นางกมลวรรณ  บุญสวน 
13. นางสาวสริิมาส  น้อยแกว้ - - นางสาววรีนุช  หล้าน้อย 

 14. นางสาวอนุศร   พทุธา - - นางสาวมณิฐชญาณ์  จันทร์ศรี
เปรม 15. นางกนกวรรณ  แปงใจ - - นางรัชนู    บัวพันธ ์

 16. นางสาวมณิฐชญาณ ์ จันทร์ศรีเปรม - - นางสาวอนุศร  พุทธา 

 

นางสาวอนุศร  พุทธา 

 

นางสาวอนุศร  พุทธา 

 

17. นางสาววรีนุช  หล้าน้อย - - นางสาวสริิมาส  น้อยแกว้ 

 18. นางสาวรัชยา  โกสาวัง  - นางสาวจรรยมณฑน์  บญุสิงห์ 
19. นางสาวจรรยมณฑน์  บญุสิงห์ - - นางสาวรัชยา  โกสาวัง 
20. นางสาวณัฐมล  สีหะนาม - - นางวีรยา  เสมาทอง 
21. นางวีรยา  เสมาทอง ๔ - นางสาวณัฐมล  สีหะนาม 
22. นางสาวอัจฉรา   แจ่มใส ๕ - นางประพิน  อินไข 

     


