
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  082 / 2558 
เรื่อง แต งต้ังเวรรักษาการณ� (กลางวัน) ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 

 

เพ่ือให0การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ�รักษาคุ0มครองสถานท่ีและทรัพย�สินของทางราชการ 
พ0นจากการจารกรรม โจรกรรม ก อวินาศกรรม การบ อนทําลาย อัคคีภัยและเหตุอ่ืน ๆ ท่ีเป6นอันตราย  
เป6นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2542  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ท่ี นร 0206/ว 107  ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2542  เรื่อง การปรับปรุงแก0ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
การจัดเวรรักษาการณ�ประจําสถานท่ีราชการ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  39 (1)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  27(1)  แห งพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม  จึงแต งต้ังข0าราชการครูและลูกจ0าง ต อไปนี้  
เป6นเวรรักษาการณ�ประจําเดือน  เมษายน  พ.ศ.2558   ระหว างเวลา 06.00-18.00 น 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. เวรรักษาการณ�เวลากลางวันรับผิดชอบต้ังแต เวลา 06.00 -  18.00 น.  หากผู0ปฏิบัติหน0าท่ีเวรไม 
สามารถปฏิบัติหน0าท่ีได0 ให0ผู0ปฏิบัติหน0าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต อผู0อํานวยการโรงเรียนหรือผู0รักษาราชการ
แทนเพ่ือสับเปลี่ยนหรือจัดให0บุคลากรท านอ่ืนปฏิบัติหน0าท่ีเวรแทน 

2. ตรวจดูแลสถานท่ีและทรัพย�สินของทางราชการให0อยู ในความเรียบร0อย 
3. ตรวจดูแลห0ามมิให0บุคคลอ่ืนนอกจากเจ0าหน0าท่ีท่ีปฏิบัติตามคําสั่งพักค0างคืนในบริเวณโรงเรียน 

และห0ามมิให0บุคคลอ่ืนนําทรัพย�สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว0นแต ได0รับอนุญาตจากผู0อํานวยการ
โรงเรียนหรือผู0รักษาราชการแทน 

4. ตรวจตราดูแลมิให0บุคคลใดเสพของมึนเมา เล นการพนัน หรือนําของมึนเมามาจําหน ายใน
โรงเรียนโดยเด็ดขาด 

5. บันทึกการปฏิบัติหน0าท่ีเวร โดยให0ผู0ปฏิบัติหน0าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนแก ทรัพย�สินและ
สถานท่ีราชการ  รวมท้ังเหตุการณ�อ่ืน ๆ อันสมควร และให0ผู0ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด0วย 

6. ในขณะท่ีปฏิบัติหน0าท่ี หากมีเหตุการณ�ผิดปกติ มีเรื่องเร งด วนพิเศษท่ีอาจทําให0  ทรัพย�สิน 
หรือสถานท่ีราชการได0รับความเสียหายให0รายงานผู0อํานวยการโรงเรียนทราบทันที (โทร 0819541164)   
หากมีเหตุการณ�ร0ายแรงท่ีมีความจําเป6นเร งด วน ให0แจ0งเจ0าหน0าท่ีตํารวจท0องท่ีเพ่ือดําเนินการระงับเหตุ 
ทันทีด0วย 

7. ปฏิบัติหน0าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได0รับมอบหมายและประสานงานกับเจ0าหน0าท่ีหรือเวรยาม 
ของหน วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0อง หรือต0องปฏิบัติหน0าท่ีร วมกัน 

8. การลาหยุด  หรือเดินทางไปราชการ  ไม ถือว าพ0นจากหน0าท่ีเวรยาม การลาหยุดราชการ  
หรือได0รับอนุญาตให0เดินทางไปราชการ ต0องเสนอสับเปลี่ยนเวรยามแล0ว จึงถือว าพ0นจากหน0าท่ีเวรยาม 

 
 



วัน เดือน ปH ผู0ปฏิบัติหน0าท่ีเวร ครูเวร ผู0ตรวจเวร 
1 เมย. 58 นายเสง่ียม ผาโคตร นางกานติมา มูลทากุล นางสาวพิชญากร แก0วพิลา นางอุไร ครองผา 

2 เม.ย. 58 นายบุญเลี้ยง จันทร�พรม นางสาวนันท�นภัส สารพินิจ นางสาวสุวิมล โคกคาน นางสาวจันทร�เพ็ญ ไชยะเวช 

3 เม.ย. 58 นายทวัชชัย ศรีสว าง นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ� นางสาวปIยะวรรรณ สุโพธ์ิชัย นางบัวลอง คําบึงกลาง 

4 เม.ย. 58 นางสุบรรณ จันทร�พรม นางเบญจวรรณ พิมพ�เทศ นางสาวรัชนีกร วงศ�สะอาด นางกอบกุล ใจปKLา 
5 เม.ย. 58 นายสวาท ไชยหงษา นางสาวพัทจารี เทียบแสน นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ� นางระเบียบ ดวงมาตย�พล 

6 เม.ย. 58 นายอาทิตย� สีสังข� นางสาวศศิกานต� ยามสุข นางอรทัย วงศ�สถิต นางประไพ สุโพธ์ิชัย 

7 เม.ย. 58 นายสมบูรณ� พันธ�พรม นางสาวชนิดาภา โสหา นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง นางจุลรัตน� วุฒิวรรณ 
8 เม.ย. 58 นายสายันต� โชคลา นางพัชนียา ไชยรัตน� นางเอ้ือมอัฐธิชา บํารุงดวงดี นางภัทราภรณ� ลิมปNนิศากร 

9 เม.ย. 58 นายเสง่ียม ผาโคตร นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง นางสาวเมวดี สุรนันท� นางไพร�จิตร แก0วศิริ 

10 เม.ย. 58 นายบุญเลี้ยง จันทร�พรม นางสิริกาญจน� ผาโคตร นางสาวเวียงแก0ว สะอาด นางอุทัยรัตน� เอ่ียมศรี 

11 เม.ย. 58 นายทวัชชัย ศรีสว าง นางปาริฉัตต� ไวคํา นางวิลาสินี พรรคพิง นางศุภสิริ ศิริจันทร�พันธ� 

12 เม.ย.58 นางสุบรรณ จันทร�พรม นางเนตรนภา คลังกลาง นางรดาวัลย� น0อยเสนา นางอุไร ครองผา 

13 เม.ย. 58 นายสวาท ไชยหงษา นางอาภัสราวรรณ สรุิยโชติกุล นางสาวณัฐิดา สินทิพย�เทวัญ นางสาวจันทร�เพ็ญ ไชยะเวช 

14 เม.ย. 58 นายอาทิตย� สีสังข� นางจุฑารัตน� สมมาตย� นางสาวพิมผกา พิมพุฒ นางบัวลอง คําบึงกลาง 

15 เม.ย. 58 นายสมบูรณ� พันธ�พรม นางช อผกา พิศพล นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธ์ิ นางกอบกุล ใจปKLา 

16 เม.ย. 58 นายสายันต� โชคลา นางอรวรรณ พลทัสสะ นางสาวธิดารัตน� วงศ�คําจันทร� นางระเบียบ ดวงมาตย�พล 

17 เม.ย. 58 นายเสง่ียม ผาโคตร นางกานติมา มุลทากุล นางสาวพิชญากร แก0วพิลา นางประไพ สุโพธ์ิชัย 

18 เม.ย. 58 นายบุญเลี้ยง จันทร�พรม นางสาวนันท�นภัส สารพินิจ นางสาวสุวิมล โคกคาน นางจุลรัตน� วุฒิวรรณ 

19 เม.ย. 58 นายทวัชชัย ศรีสว าง นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ� นางสาวปIยะวรรรณ สุโพธ์ิชัย นางภัทราภรณ� ลิมปNนิศากร 

20 เม.ย.58 นางสุบรรณ จันทร�พรม นางเบญจวรรณ พิมพ�เทศ นางสาวรัชนีกร วงศ�สะอาด นางไพร�จิตร แก0วศิริ 

21 เม.ย. 58 นายสวาท ไชยหงษา นางสาวพัทจารี เทียบแสน นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ� นางอุทัยรัตน� เอ่ียมศรี 

22 เม.ย. 58 นายอาทิตย� สีสังข� นางสาวศศิกานต� ยามสุข นางอรทัย วงศ�สถิต นางศุภสิริ ศิริจันทร�พันธ� 

23 เม.ย. 58 นายสมบูรณ� พันธ�พรม นางสาวชนิดาภา โสหา นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง นางอุไร ครองผา 

24 เม.ย.58 นายสายันต� โชคลา นางพัชนียา ไชยรัตน� นางเอ้ือมอัฐธิชา บํารุงดวงดี นางสาวจันทร�เพ็ญ ไชยะเวช 

25 เม.ย.58 นายเสง่ียม ผาโคตร นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง นางสาวเมวดี สุรนันท� นางบัวลอง คําบึงกลาง 

26 เม.ย.58 นายบุญเลี้ยง จันทร�พรม นางสิริกาญจน� ผาโคตร นางสาวเวียงแก0ว สะอาด นางกอบกุล ใจปKLา 

27 เม.ย.58 นายทวัชชัย ศรีสว าง นางปาริฉัตต� ไวคํา นางวิลาสินี พรรคพิง นางระเบียบ ดวงมาตย�พล 

28 เม.ย.58 นางสุบรรณ จันทร�พรม นางเนตรนภา คลังกลาง นางรดาวัลย� น0อยเสนา นางประไพ สุโพธ์ิชัย 

29 เม.ย.58 นายสวาท ไชยหงษา นางอาภัสราวรรณ สรุิยโชติกุล นางสาวณัฐิดา สินทิพย�เทวัญ นางจุลรัตน� วุฒิวรรณ 

30 เม.ย.58 นายอาทิตย� สีสังข� นางจุฑารัตน� สมมาตย� นางสาวพิมผกา พิมพุฒ นางภัทราภรณ� ลิมปNนิศากร 

ให0ผู0ท่ีได0รับแต งต้ัง  ต้ังใจปฏิบัติหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายด0วยความเสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส  
ต อหน0าท่ี อย างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน0าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด เพ่ือให0
เกิดผลดีแก ทางราชการสืบ หากผู0ใดไม สามารถอยู เวรรักษาการณ�ตามวันเวลาท่ีกําหนดให0ได0ให0บันทึก 
ขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาการณ�ล วงหน0าอย างน0อย 1 วัน 

สั่ง  ณ  วันท่ี  26  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2558 

 
(นายบวร ใจปKLา) 

ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


