
 
คําส่ังโรงเรียนอ ุบลรัตน �พิทยาคม 

ท่ี 117 / 2563 
เรื่อง  แต"งตั้งเวรรักษาการณ�  (กลางวัน)  ประจําเดือนกันยายน  พ.ศ.2563 

 
เพ่ือให2เป3นไปตามการรักษาความปลอดภ ัยและพ ิท ักษ� ร ักษาค ุ2มครองสถานท ี่และทรัพย�ส ิน 

ของทางราชการ พ 2นจากการจารกรรม โจรกรรม ก "อว ินาศกรรม การบ"อนทําลาย อ ัคค ีภ ัยและเหตุอ ื่น ๆ  
ท ี่เป3นอ ันตรายเป3นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม ื่อว ันท ี่ 6 กรกฎาคม 2542 ตามหนังส ือสำนักเลขาธ ิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว 107 ลงว ันท่ี 8 กรกฎาคม 2542 เร ื่อง การปรับปรุงแก 2ไขหรือยกเล ิกมติ
คณะรัฐมนตรีเก ี่ยวก ับ การจัดเวรรักษาการณ �ประจําสถานท ี่ราชการ อาศ ัยอำนาจตาม มาตรา 39 (1)  
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27(1) แห"ง
พระราชบัญญัติระเบียบข 2าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท ี่แก 2ไขเพ ิ่มเติม   
คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 511/2559  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  28  กันยายน  2559  คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 1120/2560  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ2างช่ัวคราว ลงวันท่ี  24  
กรกฎาคม  2560  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข2อง  จึงขอแต"งตั้งข 2าราชการครู  พนักงานราชการและล ูกจ2าง 
ต"อไปนี้เป3นเวรรักษาการณ� ประจําเดือนกันยายน  พ.ศ.2563 ตั้งแต"เวลา  06:00 ถึงเวลา 18:00. น. 

หน 2าท ี่และความรับผิดชอบ 

1. เวรรักษาการณ�เวลากลางว ันรับผ ิดชอบตั้งแต"เวลา  06:00 ถึงเวลา 18:00. น.. หากผ ู2ปฏ ิบัติ
หน2าท ี่เวรไม" สามารถปฏ ิบัติหน2าท่ีได2 ให2ผู2ปฏ ิบัติหน2าท ี่เวรรายนั้นขออนุญาตต"อผู2อำนวยการโรงเรียนหรือ
ผ ู2รักษาราชการ แทนเพ ื่อส ับเปล ี่ยนหรือจัดให 2บุคลากรท "านอ ื่นปฏ ิบัติหน2าท ี่เวรแทน 

2. ตรวจดูแลสถานท ี่และทรัพย�สินของทางราชการให2อยู"ในความเรียบร2อย 
3. ตรวจดูแลห2ามม ิให2บุคคลอ ื่นนอกจากเจ2าหน2าท่ีท ี่ปฏ ิบัติตามคำส ั่งพักค 2างค ืนในบริเวณ

โรงเรียนและห2ามมิให2บุคคลอ ื่นนําทรัพย�ส ินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว 2นแต"ได2รับอนุญาตจาก
ผ ู2อำนวยการโรงเรียนหรือผ ู2รักษาราชการแทน 

4. ตรวจตราดูแลม ิให2บุคคลใดเสพของม ึนเมา เล "นการพนัน หรือนําของม ึนเมามาจําหน"าย 
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 

5. บันท ึกการปฏ ิบัติหน2าท ี่เวร โดยให2ผ ู2ปฏ ิบัติหน2าท ี่เวรบันท ึกเหตุการณ �ท่ีเก ิดข ึ้นแก "ทรัพย�สินและ 
สถานท ี่ราชการ รวมท ั้งเหตุการณ� อ ื่นๆ อ ันสมควร และให 2ผ ู2ตรวจเวรลงบันท ึกการตรวจเวรด2วย 
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6. ในขณะท ี่ปฏ ิบัติหน2าท่ี หากม ีเหตุการณ� ผ ิดปกติ ม ีเรื่องเร"งด"วนพ ิเศษท่ีอาจทำให2ทรัพย�สินหรือ

สถานท ี่ราชการได2รับความเสียหายให2รายงานผ ู2อำนวยการโรงเรียนทราบท ันท ี (โทร 0819541164) หากม ี
เหตุการณ� ร2ายแรงท ี่มีความจําเป3นเร"งด"วนให2แจ2งเจ2าหน2าท ี่ตํารวจท 2องท ี่เพ่ือดําเนินการระงับเหตุท ันทีด2วย 

7 ปฏ ิบัติหน2าท ี่อ ื่นๆ ตามท ี่ได2รับมอบหมายและประสานงานก ับเจ2าหน2าท ี่หรือเวรยาม 
ของหน"วยงานอ ื่นท ี่เก ี่ยวข 2อง หรือต2องปฏ ิบัติหน2าท ี่รวมก ัน 

8. การลาหยุด หรือเดินทางไปราชการ ไม"ถือว"าพ2นจากหน2าท่ีเวรยาม การลาหยุดราชการ หรือ 
ได2รับอนุญาตให2เดินทางไปราชการ ต2องเสนอสับเปล่ียนเวรยามแล2ว จึงถือว"าพ2นจากหน2าท่ีเวรยาม 

 

วัน เดือน ปI ผู2ปฏิบัติหน2าท่ีเวร ครูเวร ผู2ตรวจเวร 

4 ก.ย. 2563 นายสายยันต�  โชคลา นางสุพัตรา  ภูนาวัง 
นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา 

นางอุไร  ครองผา 

5 ก.ย. 2563 นายเสง่ียม  ผาโคตร นางวิลาสินี  พรรคพิง 
นางสิริกาญจน�  ผาโคตร 

นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช 

6 ก.ย. 2563 นายบุญเล้ียง  จันทร�พรม นางเนตรนภา  คลังกลาง 
นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ 

นางสาวบัวลอง  พรนิคม 

7 ก.ย. 2563 นายทวัชชัย  ศรีสว"าง นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติ
กุลนางรุ"งนภา  เหล"าเทพ 

นางกอบกุล  ใจปKLา 

12 ก.ย. 2563 นายสวาท  ไชยหงษา นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์
นางสาวรัตนา  กนกหงษา 

นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร 

13 ก.ย. 2563 นางสุบรรณ  จันทร�พรม นางจุฑารัตน�  สมมาตย� 
นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ 

นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 

19 ก.ย. 2563 นายอาทิตย�  สีสังข� นางช"อผกา  พิศพล 
นางอรวรรณ  พลทัสสะ 

นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� 

20 ก.ย. 2563 นายเทียนชัย  กงกาเรียน นางมลิวัลย� ยมโคตร 
นางกานติมา มุลทากุล 

นางอุไร  ครองผา 

26 ก.ย. 2563 นายสายยันต�  โชคลา นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี
นางสาวชนิกานต� คะนนท� 

นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช 

27 ก.ย. 2563 นายเสง่ียม  ผาโคตร นางภัทรา  การนา 
นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ 

นางสาวบัวลอง  พรนิคม 
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ขอให2ผู2ท่ีได2รับแต"งตั้ง  ตั้งใจปฏิบัติหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมายด2วยเรียบร2อย  เสียสละ  รับผิดชอบ  
เอาใจใส"ต"อหน2าท่ี อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน2าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ท่ีกําหนด  เพ่ือให2เกิดผลดีแก"ทางราชการสืบไป  ถ2าพบข2อผิดพลาดในการพิมพ�  ปQญหาข2อจํากัดอุปสรรค
ประการใด  ข2อสงสัยในการปฏิบัติหน2าท่ีให2แจ2งกลุ"มการบริหารงานงบประมาณและบุคคลทราบเพ่ือแก2ไข  
และรายงานให2ผู2อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก2ไขต"อไป  หากผู2ใดไม"สามารถอยู"เวรรักษาการณ�
ตามวันเวลาท่ีกําหนดให2ได2ให2บันทึกขออนุญาตเปล่ียนเวรรักษาการณ�ล"วงหน2าอย"างน2อย 1 วัน 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  27  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 
(นายบวร ใจปKLา) 

ผู2อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


