
 
คําสั่งโรงเรียนอ ุบลรัตน �พิทยาคม 

ท่ี  260 / 2562 
เรื่อง  แต งต้ังเวรรักษาการณ�  (กลางวัน)  ประจําเดือนมกราคม  พ.ศ.2563 

 
 
 

เพ ื่อให1การรักษาความปลอดภ ัยและพ ิท ักษ� ร ักษาค ุ1มครองสถานท ี่และทรัพย�ส ินของทางราชการ  
พ 1นจากการจารกรรม โจรกรรม ก  อว ินาศกรรม การบ อนทําลาย อ ัคค ีภ ัยและเหตุอ ื่น ๆ  ท ี่เป7นอ ันตราย   
เป7นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม ื่อว ันท ี่ 6 กรกฎาคม 2542 ตามหนังส ือสำนักเลขาธ ิการคณะรัฐมนตรี  
ท่ี นร 0206/ว 107 ลงว ันท่ี 8 กรกฎาคม 2542 เร ื่อง การปรับปรุงแก 1ไขหรือยกเล ิกมติคณะรัฐมนตรีเก ี่ยวก ับ 
การจัดเวรรักษาการณ �ประจําสถานท ี่ราชการ 

เพ่ือให1เป7นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด1วยการรักษาความปลอดภัยแห งชาติ พ.ศ. 2552 
และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม  หมวด 5 การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี  ข1อ 33  ให1หัวหน1าหน วยงานของรัฐ
ดําเนินการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีโดยกําหนดมาตรการเพ่ือพิทักษ�รักษาให1ความปลอดภัยแก  
ท่ีสงวน อาคาร และสถานท่ีของหน วยงานของรัฐตลอดจนข1อมูลข าวสาร วัสดุอุปกรณ�ศูนย�ข1อมูลสารสนเทศ 
ระบบสาธารณูปโภคฯ 

อาศ ัยอำนาจตาม มาตรา 39 (1) แห งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 
พ.ศ. 2546 มาตรา 27(1) แห งพระราชบัญญัติระเบียบข 1าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท ี่แก 1ไขเพ ิ่มเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 511/559  เรื่อง  การมอบอํานาจ
การปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี 1120/2560  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ1างชั่วคราว ลงวันท่ี  24  กรกฎาคม  2560 และหนังสือ 
อ่ืนท่ีเก่ียวข1อง  จึงขอแต�งตั้งข�าราชการครแูละลูกจ�างต�อไปนี้เป�นเวรรักษาการณ� ประจําเดือนมกราคม   
พ.ศ. 2563  ตั้งแต�เวลา 06:00 ถึงเวลา 18:00 น 

หน �าท ี่และความรับผิดชอบ 
1. เวรรักษาการณ�เวลากลางวันรับผ ิดชอบต้ังแต เวลา 06:00 – 18:00. น  หากผ ู1ปฏ ิบัติหน1าท ี่เวร 

ไม สามารถปฏ ิบัติหน1าท่ีได1 ให1ผู1ปฏ ิบัติหน1าท ี่เวรรายนั้นขออนุญาตต อผู1อำนวยการโรงเรียนหรือผ ู1รักษาราชการ
แทนเพ ื่อส ับเปล ี่ยนหรือจัดให 1บุคลากรท  านอ ื่นปฏ ิบัติหน1าท ี่เวรแทน 

2. ดําเนินการให1เป7นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด1วยการรักษาความปลอดภัยแห งชาติ 
พ.ศ. 2552  และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม  ตรวจดูแลสถานท ี่และทรัพย�สินของทางราชการให1อยู ในความเรียบร1อย 
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3. ตรวจดูแลห1ามม ิให1บุคคลอ ื่นนอกจากเจ1าหน1าท่ีท ี่ปฏ ิบัติตามคำส ั่งพักค 1างค ืนในบริเวณโรงเรียน
และห1ามมิให1บุคคลอ ื่นนําทรัพย�ส ินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว 1นแต ได1รับอนุญาตจากผ ู1อำนวยการ
โรงเรียนหรือผ ู1รักษาราชการแทน 

4. ตรวจตราดูแลม ิให1บุคคลใดเสพของม ึนเมา เล  นการพนัน หรือนําของม ึนเมามาจําหน าย 
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 

5. บันท ึกการปฏ ิบัติหน1าท ี่เวร โดยให1ผ ู1ปฏ ิบัติหน1าท ี่เวรบันท ึกเหตุการณ �ท่ีเก ิดข ึ้นแก  ทรัพย�สิน 
และ สถานท ี่ราชการ รวมท ั้งเหตุการณ� อ ื่นๆ อ ันสมควร และให 1ผ ู1ตรวจเวรลงบันท ึกการตรวจเวรด1วย 

6. ในขณะท่ีปฏิบัติหน1าท่ี หากมีเหตุการณ� ผิดปกติ มีเรื่องเร งด วนพิเศษท่ีอาจทําให1ทรัพย�สินหรือ
สถานท่ีราชการได1รับความเสียหายให1รายงานผู1อํานวยการโรงเรียนทราบทันที (โทร 0819541164)  
หากมีเหตุการณ�ร1ายแรงท่ีมีความจําเป7นเร งด วนให1แจ1งสถานีตํารวจภูธรอุบลรัตน�  (โทร 043-446125)   
เพ่ือดําเนินการระงับเหตุ  และหรือโรงพยาบาลอุบลรัตน�  (โทร  043-446112)  เม่ือมีเหตุจําเป7น 

7 ปฏ ิบัติหน1าท ี่อ ื่นๆ ตามท ี่ได1รับมอบหมายและประสานงานก ับเจ1าหน1าท ี่หรือเวรยามของ 
หน วยงานอ ื่นท ี่เก ี่ยวข 1อง หรือต1องปฏ ิบัติหน1าท ี่รวมก ัน 

8. การลาหยุด หรือเดินทางไปราชการ ไม  ถือว  าพ 1นจากหน1าท ี่เวรยาม การลาหยุดราชการ หรือ
ได1รับอนุญาตให1เดินทางไปราชการ  ต1องเสนอส ับเปล ี่ยนเวรยามแล 1ว จึงถ ือว  าพ 1นจากหน1าท ี่เวรยาม 

วัน เดือน ป5 ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีเวร ครูเวร ผู�ตรวจเวร 

1 ม.ค. 2563 นายเทียนชัย  กงกาเรียน นางณัฐธิดา  เหลาหา 
นางสาวภรณ�ชนก บุญจวง 

นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 

4 ม.ค. 2563 นายสายยันต�  โชคลา นางสาวกุณฑิกา  ภูสิฤทธิ์ 
นางนิตยาพร  กินบุญ 

นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� 

5 ม.ค. 2563 นายเสง่ียม  ผาโคตร นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล 
นางสาวชนิดาภา  โสหา 

นางอุไร  ครองผา 

11 ม.ค. 2563 นายบุญเลี้ยง  จันทร�พรม นางสาวพรทิวา  บุญใบ 
นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ 

นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช 

12 ม.ค. 2563 นายทวัชชัย  ศรีสว าง นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ 
นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง 

นางสาวบัวลอง  พรนิคม 

18 ม.ค. 2563 นายสวาท  ไชยหงษา นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง 
นางยุวดี  แกมชัยภูมิ 

นางกอบกุล  ใจปOPา 

19 ม.ค. 2563 นางสุบรรณ  จันทร�พรม นางสุพัตรา  ภูนาวัง 
นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา 

นางภัทราภรณ�  ลิมปQนิศากร 

25 ม.ค. 2563 นายอาทิตย�  สีสังข� นางวิลาสินี  พรรคพิง 
นางสิริกาญจน�  ผาโคตร 

นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 
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วัน เดือน ป5 ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีเวร ครูเวร ผู�ตรวจเวร 

26 ม.ค. 2563 นายเทียนชัย  กงกาเรียน นางเนตรนภา  คลังกลาง 
นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ 

นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� 

ขอให1ครูและบุคลากรท่ีได1รับการแต งต้ัง  ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ีท่ีได1รับมอบหมายด1วยเรียบร1อย  เสียสละ  
รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน1าท่ี  อย างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน1าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให1เกิดผลดีแก ทางราชการสืบไป  ถ1าพบข1อผิดพลาดในการพิมพ�  ปRญหาข1อจํากัด
อุปสรรคประการใด  ข1อสงสัยในการปฏิบัติหน1าท่ีให1แจ1งกลุ มการบริหารงานงบประมาณและบุคคลทราบ 
เพ่ือแก1ไข  และรายงานให1ผู1อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก1ไขต อไป  หากผู1ใดไม สามารถอยู เวร
รักษาการณ�ตามวันเวลาท่ีกําหนดให1ได1ให1บันทึกขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาการณ�ล วงหน1าอย างน1อย 1 วัน 

สั่ง  ณ  วันท่ี  28  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 
(นายบวร  ใจปOPา) 

ผู1อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


