
 
 

   
คําส่ังโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

ท่ี  ๐๘๓  /  ๒๕๕๙ 

เรื่อง    แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  ลูกจางช่ัวคราว 

ปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณ  เวลากลางคืนและวันหยุดราชการ  ประจําสถานศึกษา 

เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

---------------------------------- 

  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  กําหนดใหหนวยงานราชการไดจัดเวรยามเพ่ือคอยดูแลตรวจตรา     

และปองกันเหตุรายอันจะเกิดข้ึนไดในสถานศึกษา ในเวลากลางคืนและวันหยุดราชการ เวลากลางวัน  อาศัยอํานาจตาม

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี  นร ๐๒๐๖ / ว.๑๐๗   ลงวันท่ี   ๘   กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  และ 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗   และแกไข

เพ่ิมเติม  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  และ  ๒๕๕๓  มาตรา  ๒๗  กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษา เปนผูบังคับบัญชาของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  จึงแตงตั้งใหขาราชการครู    และบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณ  และผูตรวจเวรรักษาการณ  ดังตอไปนี้ 

๑. ใหขาราชการครูชายทุกคน  ปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณ  เวลากลางคืน 

ตั้งแตเวลา  ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ของวันรุงข้ึนตามตารางท่ี  ๑ 

๒. ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจ  เวรรักษาการณ 

เวลากลางคืนของขาราชการครูชายและลูกจางประจํา  ตามตารางท่ี  ๒ 

๓. ใหขาราชการครูหญิงทุกคน  ปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณ  เวลากลางวันในวันหยุดราชการ 

ตั้งแตเวลา  ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐  น. ตามตาราง ๓ 

๔. ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจ  เวรรักษาการณ 

เวลากลางวันของขาราชการครูหญิงและลูกจางประจํา  ตามตารางท่ี  ๔ 

๕. ใหลูกจางประจําทุกคน  ปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณ  เวลากลางวัน  ตั้งแต  ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

เวลากลางคืน  ตั้งแตเวลา  ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ของวันรุงข้ึนตามตารางท่ี  ๕ 

อนึ่ง  หากมีกิจธุระจําเปนเรงดวน  ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณ  ตามกําหนดในตารางไดให    

ทําเปนหนังสือบันทึกขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาการณ  และตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจกอนปฏิบัติหนาท่ีทุกครั้ง    

ในขณะท่ีกําลังปฏิบัติหนาท่ี  กรณีมีปญหาหรือเกิดเหตุผิดปกติข้ึน  ใหรีบรายงานผูอํานวยการโรงเรียนหรือ 

รองผูอํานวยการโรงเรียนท่ีสะดวกและเร็วท่ีสุด 
 

 ท้ังนี้  ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันท่ี    ๑    เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๙  เปนตนไป  
    

สั่ง ณ วันท่ี   ๑๖    เดือน  มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๙        
            

 

                                                                                   

                                                                                     (นายชิงชัย      ทิพยมณฑา) 

                          ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  

 



ตารางท่ี ๑  การปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณของขาราชการครูชาย     
      ปฏิบัติหนาท่ี  ตั้งแตเวลา  ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ( เมษายน  ๒๕๕๙) 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล เม.ย. หมายเหตุ 
๑ นายยุทธวรรษ      คําวิชัย ๙,๒๘  
๒ นายสกล            ศิริผอง ๑๐,๒๙  
๓ นายทรงฤทธิ์       ใหมคามิ ๑๑,๓๐  
๔ นายสมจิตร         หลักคํา ๑๒  
๕ นายมาณพ         ปยะชาติวัฒนกุล ๑๓  
๖ นายสมพงษ        อินตะเสน ๑๔  
๗ นายสะอาด        ทิพยประจา ๑๕  
๘ นายฐิติ             นครสุวรรณ ๑๖  
๙ นายเสนห          ชุมแสน ๑๗  
๑๐ นายมนตรี          รุงฉัตร ๑๘  
๑๑ นายภัทรพล        ควรสุวรรณ ๑๙  
๑๒ นายปฏิจักร       ประขัน ๑,๒๐  
๑๓ นายดุสิต           กันทะมา ๒,๒๑  
๑๔ นายวิชัย           วงศไชย ๓,๒๒  
๑๕ นายภูวนาท       สรอยทอง      ๔,๒๓  
๑๖ วาท่ี ร.ต.เชาวนวัศ    รวมชาต ิ ๕,๒๔  
๑๗ นายนพดล      เทพจันทร ๖,๒๕   
๑๘ นายเกรียงศักดิ์    จําปาอูป ๗,๒๖  
๑๙ นายคณาศักดิ์  จริยพัฒนกุล ๘,๒๗  
 
 
 

ตารางท่ี ๒  ผูตรวจการปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณเวลากลางคืน ของขาราชการครูชาย     
      ลูกจางประจํา  และลูกจางชั่วคราว  
ท่ี ชื่อ – สกุล วันตรวจเวร หมายเหตุ 
๑ นายทรงพล        เฟองฟู วันจันทร  
๒ นายทรงพล        เฟองฟู วันอังคาร  
๓ นายมนูญ           กิกุศล วันพุธ  
๔ นายมนตรี         ธํารงพิทยานันท วันพฤหัสบดี  
๕ นายมนตรี         ธํารงพิทยานันท วันศุกร  
๖ นายสําราญ         สูงติวงค วันเสาร  
๗ นายสําราญ         สูงติวงค วันอาทิตย  
                 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ๓  การปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณวันหยุดราชการเวลากลางวัน  ของขาราชการครูหญิง     
      ปฏิบัติหนาท่ี  ตั้งแตเวลา  ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.    
 

ท่ี หัวหนาเวรรักษาการณ ผูชวยหัวหนาเวรรักษาการณ ผูชวยหัวหนาเวรรักษาการณ  เม.ย.-พ.ค. หมายเหต ุ

๑ นางรจนา   จันทรทิพย นางสกาวรัตน   เชียงทอง  ๑–๒  

๒ นางสาวนงนุช  จิตตา นางสาวอรอนงค   นามวงค  ๓–๔  

๓ นางนันทชา  จันทรธรรม นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ  ๕–๖  

๔ นางประพิศ   ใหมคามิ นางพรรณี   ชางเพ็ง  ๗–๘  

๕ นางผองพรรณ   จิตสงา นางอรพิน   ควรสุวรรณ  ๙–๑๐  

๖ นางสาวอรุณีย   กองนาค นางสาวอนุธิตา  ปวงแกว  ๑๑–๑๒  

๗ นางเพ็ญศรี   รุงฉัตร นางสาวพัชราภรณ บุญเรือง  ๑๓–๑๔  

๘ นางมาลา  จิตรรักชาติ นางกรรณิศา  ธิปทา  ๑๕–๑๖  
๙ นางสาวดานุมาศ   ทิยาว นางสาววรรณิษา  นางแล  ๑๗–๑๘  
๑๐ นางภัควลัญชญ  ใจเอ้ือน นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจซ่ือ  ๑๙–๒๐  
๑๑ นางสาวนิฤมล  โนวิชัย นางเบญจมาภรณ  จิตมนตรี  ๒๑–๒๒  
๑๒ นางสาวนภัสรา  นัดดากุล นางทัศนพร   นามวงค  ๒๓–๒๔  
๑๓ นางชรินรัตน  สิขิวัฒน นางภรัณยา  ขันแกว  ๒๕–๒๖  
๑๔ นางอมรภคั  ธรรมสุภา นางศิริพร   หลวงหลา  ๒๗–๒๘  
๑๕ นางเบญญทิพย  ธิกานนท นางพนารุง  ดุลยธรรม  ๒๙–๓๐  
๑๖ นางธนิตา  สูงติวงศ นางสาวเนตรชนก  วิชัยโน  ๑–๒ พ.ค.  
๑๗ นางสุภาพรรณ  คงสนุน นางสาวชนกพร  คําตาบุตร นางสาวอมรรัตน   กรรณิกา ๓–๔ พ.ค.  
 

ตารางท่ี ๔  ผูตรวจการปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณเวลากลางวัน ของขาราชการครูหญิง     
      ลูกจางประจํา  และลูกจางชั่วคราว    
 

ท่ี ชื่อ – สกุล เม.ย.- พ.ค.  ๒๕๕9 หมายเหตุ 
๑ นางปฏิมา       นรภัทรพิมล ๓,๙,๑๕,๒๑,๒๗,๓ พ.ค.  

๒ นางวัชรี        นนทมาลย ๔,๑๐,๑๖,๒๒,๒๘,๔ พ.ค.  

๓ นางบุญศรี     คําวิชัย ๕,๑๑,๑๗,๒๓,๒๙  

๔ นางจีรารัตน   แกวบุญเรือง ๖,๑๒,๑๘,๒๔,๓๐  

๕ นางประภาศรี     ฉัตรเจต ๑,๗,๑๓,๑๙,๒๕,๑ พ.ค.  

๖ นางสาวชุตินันท   สิงหศักดิ ์ ๒,๘,๑๔,๒๐,๒๖,๒ พ.ค.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี ๕  การปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณ  ของลูกจางประจํา(แกไข)     
 
ท่ี ชื่อ – สกุล เวรกลางคืน(เม.ย.-พ.ค. ๒๕๕9) เวรกลางวัน (เม.ย.-พ.ค. ๒๕๕9) 
๑ นายรัตน         ขันวงค ๖,๑๒.๑๘,๒๔,๓๐ ๙ 

๒ นายสมบูรณ    คําตาบุตร ๑,๗,๑๓,๑๙,๒๕,๑ พ.ค. ๑๖ 

๓ นายทวีศักดิ์     บุญทา ๒,๘,๑๔,๒๐,๒๖,๒ พ.ค. ๒๓ 

๔ นายอดุลย       ราชคํา ๓,,๙,๑๕,๒๑,๒๗,๓ พ.ค. ๓๐ 

๕ นายประสิทธิ์    โสวะ ๔,๑๐,๑๖,๒๒,๒๘,๔ พ.ค. ๕ พ.ค. 

๖ นายจรัส       กันทะมา ๕,๑๑,๑๗,๒๓,๒๙ ๒, ๗ พ.ค. 

๗ นางวรีรัตน    กันทา  ๓,๑๐,๑๗,๒๔,๑ พ.ค ,๘ พ.ค. 

 
หมายเหตุ    
๑. ในกรณีท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาการณไปราชการตามคําสั่งของโรงเรียน    
    หรือมีเหตุจําเปนไมสามารถมาปฏิบัติหนาท่ีได  ตามท่ีกําหนดในตาราง ๕ 
    ใหแจงรองผูอํานวยการโรงเรียน  กลุมบริหารงานอํานวยการ  หรือกลุมบริหารท่ัวไป 
    ลวงหนาอยางนอย  ๑  วัน  เพ่ือประสานบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีแทนตน 
๒. กรณีท่ีพนักงานขับรถ  นายอดุลย   ราชคํา  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาให 
    ปฏิบัติหนาท่ีขับรถ ( นายทวีศักดิ์  บุญทา  , นายประสิทธิ์  โสวะ)  ไปราชการและกลับมาถึง 
    โรงเรยีนหลังเวลา  ๑๘.๐๐ น. หรือตองคางคืน  ใหทําการแลกเปลี่ยนเวรรักษาการณ 
    โดยใหผูรับแลกเปลี่ยนปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


