
 
ค าสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

                                                       ที่  107/2560 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ 

ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2561 
 

เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการพ้นจากการ
จารกรรม โจรกรรม ก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย อัคคีภัยและเหตุอ่ืนๆ ที่เป็นอันตราย ทั้งในวันราชการ วันหยุด
นักขัตฤกษ์ และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เพ่ือความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2552 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 107 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ ราชการ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2546 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี้ 
1. เวรกลางวัน     

วันจันทร์ –วันอาทิตย์   ประจ าเดือน มกราคม 2561  ตั้งแต่เวลา 06.00 –18.00 น. 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
วันที่ 

หมายเหตุ 
จันทร-์ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

1 ส.อ.หญิงวิภา  สนกันยา ครูอาสาฯ 2, 11, 29 20  ชดเชยวันสิ้น
ปี พ.ศ.2560 

2 น.ส.จิตราวดี  นลิาล้น ครู กศน.ต าบล 3, 12, 30  21  
3 น.ส.ยุวดี  คนฉลาด ครู กศน.ต าบล 4, 22, 31 13   

4 น.ส.ผกากรอง  ศรีนาเรือง ครู กศน.ต าบล 5, 23  14  

5 นางพนิดา  สมบูรณ์ ครู ศรช. 15, 24 6   

6 น.ส.ธีราภรณ์  พรหมแสงใส ครู ศรช. 16, 25  7 16 วันคร ู
7 น.ส.ดุษฎี  สารภ ี ครูผู้สอนคนพิการ 8, 17, 26    
8 น.ส.อรวรรณ  ศาลา บรรณารักษ์อัตราจ้าง 9, 18 27   

9 น.ส.กฤตชนก  เคี่ยมคม จนท.บริหารงานทั่วไป 1, 10, 19  28 1- หยุดวันขึ้น
ปีใหม่ 2561 

 
ผู้ตรวจเวรกลางวัน 

 
/2. เวรกลางคืน... 

  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วันที่ หมายเหตุ 

1 ส.อ.หญิงวิภา  สนกันยา ครูอาสา ฯ ตั้งแต่วันที่  1 - 31  มกราคม  2561  



2. เวรกลางคืน 
วันจันทร์ – วันอาทิตย์   ประจ าเดือน มกราคม 2561  ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วันที่ หมายเหตุ 
จันทร์ – ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

1 นายสมศักดิ์  บุญไชย ครู กศน.ต าบล 4, 15, 26    
2 นายแสงอรุณ  เทพบุพงษ์ ครู กศน.ต าบล 5, 16 27  16 วันคร ู
3 นายชัยรัตน์  นาสว่าง ครู กศน.ต าบล 17 6 28  
4 นายวีรชัย  เชี่ยวชาญ ครู กศน.ต าบล 18, 29  7  

5 นายสกล  บุญพา ครู ศรช. 8, 19, 30    

6 นายกฤษฎา  คงช่วย   ครู ศรช. 9, 31 20   

7 นายสุรพงษ์  โสสะสุนทร ครู ศรช. 10  21  
8 นายเฉลิมพล  ทาปลัด ครู ศรช. 11, 22    
9 นายอภิชาติ  พิมพ์นนท์ ครู ศรช. 1, 12, 23   1- หยุดวันขึ้น

ปีใหม่ 2561 
10 นายประวิท  อินทะวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2, 24 13  ชดเชยวันสิ้น

ปี พ.ศ.2560 
11 น.ส.กฤตชนก  เคี่ยมคม จนท.บริหารงานทั่วไป 3, 25  14  
หมายเหตุ   หากบุคลากรที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม (เป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้น) 

     ให้บันทึกเหตุผลที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้บันทึกการสับเปลี่ยนการอยู่เวรในวันนั้นๆ     
                เป็นลายลักษณ์อักษร 
ผู้ตรวจเวรกลางคืน 

 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1) เวรรักษาการณ์เวลากลางวันรับผิดชอบตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. เวรรักษาการณ์เวลากลางคืน

รับผิดชอบตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หากผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้
ปฏิบัติหน้าที่เวรรายนั้น ขออนุญาตต่อผู้บริหารหรือผู้รักษาราชการแทนเพ่ือสับเปลี่ยนหรือจัดให้เจ้าหน้าที่คนอ่ืน
ปฏิบัติหน้าที่เวรแทน 

2) ตรวจดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในความเรียบร้อย 
3) ตรวจดูแลห้ามมิให้บุคคลอ่ืนนอกจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามค าสั่งพักค้างคืนในบริเวณสถานศึกษาและ

ห้ามมิให้บุคคลอื่นน าทรัพย์สินของทางราชการออกจากสถานศึกษาเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือผู้รักษาราชการแทน 

4) ตรวจตรา ดูแลมิให้บุคคลใดเสพของมึนเมา เล่นการพนันหรือน าของมึนเมามาจ าหน่ายในสถานศึกษา
โดยเด็ดขาด 

5) จัดท าบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวร โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและ
สถานที่ราชการ 

6) ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ มีเรื่องเร่งด่วนพิเศษที่อาจท าให้ทรัพย์สินหรือสถานที่
ราชการได้รับความเสียหายให้รายงานผู้บริหารทราบทันที หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ เพ่ือด าเนินการระงับเหตุทันทีด้วย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วันที่ หมายเหตุ 

1 ส.อ.หญิงวิภา  สนกันยา ครูอาสา ฯ ตั้งแต่วันที่  1 - 31  มกราคม  2561  

/7) ปฏิบัติหน้าที่... 



7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือเวรยามของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน 

8) ให้สิบเอกหญิงวิภา สนกันยา (ครอูาสาฯ) ก ากับดูแล ตรวจเวรกลางวัน และกลางคืนโดยเคร่งครัด 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 31 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2561        

สั่ง  ณ  วันที่  29  เดือน ธันวาคม  พุทธศักราช 2560 
 

 
                        
                                  (นางณัฐชยาน์   เอ้ือมอุ่นรักษ)์ 

        ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 


