คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ 195 / 2560
เรื่อง แต"งตั้งเวรรักษาการณ (กลางวัน) ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
เพื่อให2เป3นไปตามการรักษาความปลอดภัยและพิทักษ รักษาคุ2มครองสถานที่และทรัพยสินของทาง
ราชการ พ2นจากการจารกรรม โจรกรรม ก"อวินาศกรรม การบ"อนทําลาย อัคคีภัยและเหตุอื่น ๆ ที่เป3นอันตราย
เป3นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
นร 0206/ว 107 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542 เรื่อง การปรับปรุงแก2ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การจัดเวรรักษาการณประจําสถานที่ราชการ อาศัยอำนาจตาม มาตรา 39 (1) แห"งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27(1) แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข2าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก2ไขเพิ่มเติม จึงขอแต"งตั้งข2าราชการครูและลูกจ2าง ต"อไปนี้
เป3นเวรรักษาการณ ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต"เวลา 06:00 ถึงเวลา 18:00. น.
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. เวรรักษาการณเวลากลางวันรับผิดชอบตั้งแต"เวลา 06:00 ถึงเวลา 18:00. น.. หากผู2ปฏิบัติ
หน2าที่เวรไม" สามารถปฏิบัติหน2าที่ได2 ให2ผู2ปฏิบัติหน2าที่เวรรายนั้นขออนุญาตต"อผู2อำนวยการโรงเรียนหรือ
ผู2รักษาราชการ แทนเพื่อสับเปลี่ยนหรือจัดให2บุคลากรท"านอื่นปฏิบัติหน2าที่เวรแทน
2. ตรวจดูแลสถานที่และทรัพยสินของทางราชการให2อยู"ในความเรียบร2อย
3. ตรวจดูแลห2ามมิให2บุคคลอื่นนอกจากเจ2าหน2าที่ที่ปฏิบัติตามคำสั่งพักค2างคืนในบริเวณโรงเรียน
และห2ามมิให2บุคคลอื่นนําทรัพยสินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว2นแต"ได2รับอนุญาตจากผู2อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู2รักษาราชการแทน
4. ตรวจตราดูแลมิให2บุคคลใดเสพของมึนเมา เล"นการพนัน หรือนําของมึนเมามาจําหน"ายใน
โรงเรียนโดยเด็ดขาด
5. บันทึกการปฏิบัติหน2าที่เวร โดยให2ผู2ปฏิบัติหน2าที่เวรบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นแก"ทรัพยสินและ
สถานที่ราชการ รวมทั้งเหตุการณ อื่นๆ อันสมควร และให2ผู2ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด2วย
6. ในขณะที่ปฏิบัติหน2าที่ หากมีเหตุการณ ผิดปกติ มีเรื่องเร"งด"วนพิเศษที่อาจทำให2ทรัพยสินหรือ
สถานที่ราชการได2รับความเสียหายให2รายงานผู2อำนวยการโรงเรียนทราบทันที (โทร 0819541164) หากมี
เหตุการณ ร2ายแรงที่มีความจําเป3นเร"งด"วนให2แจ2งเจ2าหน2าที่ตํารวจท2องที่เพื่อดําเนินการระงับเหตุทันทีด2วย
7 ปฏิบัติหน2าที่อื่นๆ ตามที่ได2รับมอบหมายและประสานงานกับเจ2าหน2าที่หรือเวรยาม
ของหน"วยงานอื่นที่เกี่ยวข2อง หรือต2องปฏิบัติหน2าที่รวมกัน
8. การลาหยุด หรือเดินทางไปราชการ ไม"ถือว"าพ2นจากหน2าที่เวรยาม การลาหยุดราชการ หรือ
ได2รับอนุญาตให2เดินทางไปราชการ ต2องเสนอสับเปลี่ยนเวรยามแล2ว จึงถือว"าพ2นจากหน2าที่เวรยาม

วัน เดือน ป)

ผูปฏิบัติหนาที่เวร

1 ต.ค. 2560

นายอาทิตย สีสังข

7 ต.ค. 2560

นายพนม อุเทนสุด

8 ต.ค. 2560

นายต2นตระการ ชิณศรี

13 ต.ค. 2560

นายสายยันต โชคลา

14 ต.ค. 2560

นายเสงี่ยม ผาโคตร

15 ต.ค. 2560

นายบุญเลี้ยง จันทรพรม

16 ต.ค. 2560

นายทวัชชัย ศรีสว"าง

17 ต.ค. 2560

นางสุบรรณ จันทรพรม

18 ต.ค. 2560

นายสวาท ไชยหงษา

19 ต.ค. 2560

นายอาทิตย สีสังข

20 ต.ค. 2560

นายพนม อุเทนสุด

21 ต.ค. 2560

นายต2นตระการ ชิณศรี

22 ต.ค. 2560

นายสายยันต โชคลา

23 ต.ค. 2560

นายเสงี่ยม ผาโคตร

24 ต.ค. 2560

นายบุญเลี้ยง จันทรพรม

25 ต.ค. 2560

นายทวัชชัย ศรีสว"าง

26 ต.ค. 2560

นางสุบรรณ จันทรพรม

27 ต.ค. 2560

นายสวาท ไชยหงษา

28 ต.ค. 2560

นายอาทิตย สีสังข

ครูเวร
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
นางวิลาสินี พรรคพิง
นางสิริกาญจน ผาโคตร
นางสาวธิดารัตน วงศคําจันทร
นางเนตรนภา คลังกลาง
นางสาวพรทิพย อุ"นมีศรี
นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล
นางสาวกันยชิสา สามารถ
นางสาวรุ"งนภา เหล"าเทพ
นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
นางสาวรัตนา กนกหงษา
นางสาวชนิดาภา โสหา
นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
นางจุฑารัตน สมมาตย
นางสาวกานดา เรืองวานิช
นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ
นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
นางช"อผกา พิศพล
นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล
นางอรวรรณ พลทัสสะ
นางมลิวัลย ยมโคตร
นางกานติมา มุลทากุล
นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
นางสาวชนิกานต คะนนท
นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
นางภัทรา การนา
นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
นางอรทัย วงศสถิตย
นางปาริฉัตต ไวคํา
นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
นางสาวเมวดี สุรนันท
นางสาวศศิกานต ยามสุข
นางสาวเวียงแก2ว สะอาด

ผูตรวจเวร
นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
นางอุไร ครองผา
นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช
นางสาวบัวลอง พรนิคม
นางกอบกุล ใจปJKา
นางระเบียบ ดวงมาตยพล
นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
นางภัทราภรณ ลิมปOนิศากร
นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
นางอุไร ครองผา
นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช
นางสาวบัวลอง พรนิคม
นางกอบกุล ใจปJKา
นางระเบียบ ดวงมาตยพล
นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
นางภัทราภรณ ลิมปOนิศากร
นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี

วัน เดือน ป)
29 ต.ค. 2560

ผูปฏิบัติหนาที่เวร
นายพนม อุเทนสุด

ครูเวร
นางพัชนียา ไชยรัตน
นางวิลาสินี พรรคพิง

ผูตรวจเวร
นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ

ขอให2ผู2ที่ได2รับแต"งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน2าที่ที่ได2รับมอบหมายด2วยความเสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส"
ต"อหน2าที่ อย"างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน2าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด
เพื่อให2เกิดผลดีแก"ทางราชการต"อไป หากผู2ใดไม"สามารถอยู"เวรรักษาการณตามวันเวลาที่กําหนดให2ได2ให2บันทึก
ขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาการณล"วงหน2าอย"างน2อย 1 วัน
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
(นายบวร ใจปJKา)
ผู2อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

