
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ท่ี  083 / 2558 

เรื่อง  แต!งต้ังเวรรักษาการณ� (กลางคืน) ประจําเดือนเมษายน  พ.ศ. 2558  
 

 
เพ่ือให1การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ�รักษาคุ1มครองสถานท่ีและทรัพย�สินของทางราชการ 

พ1นจากการจารกรรม โจรกรรม ก!อวินาศกรรม การบ!อนทําลาย อัคคีภัยและเหตุอ่ืน ๆ ท่ีเป7นอันตราย  
เป7นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2542  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ท่ี นร 0206/ว 107  ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2542  เรื่อง การปรับปรุงแก1ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
การจัดเวรรักษาการณ�ประจําสถานท่ีราชการ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  39 (1)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  27(1)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข1าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม   จึงแต!งต้ังข1าราชการครูและลูกจ1าง ต!อไปนี้  
เป7นเวรรักษาการณ�ประจําเดือน  เมษายน  พ.ศ.2558  ระหว!างเวลา 18.00-06.00 น ของวันถัดไป 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. เวรรักษาการณ�เวลากลางคืน  รับผิดชอบต้ังแต!เวลา 18.00 -  06.00 น.  ของวันถัดไป 
หากผู1ปฏิบัติหน1าท่ีเวรไม!สามารถปฏิบัติหน1าท่ีได1 ให1ผู1ปฏิบัติหน1าท่ีเวรรายนั้นขออนุญาตต!อผู1อํานวยการ
โรงเรียนหรือผู1รักษาราชการแทนเพ่ือสับเปลี่ยนหรือจัดให1บุคลากรท!านอ่ืนปฏิบัติหน1าท่ีเวรแทน 

2. ตรวจดูแลสถานท่ีและทรัพย�สินของทางราชการให1อยู!ในความเรียบร1อย 
3. ตรวจดูแลห1ามมิให1บุคคลอ่ืนนอกจากเจ1าหน1าท่ีท่ีปฏิบัติตามคําสั่งพักค1างคืนในบริเวณโรงเรียน 

และห1ามมิให1บุคคลอ่ืนนําทรัพย�สินของทางราชการออกจากโรงเรียนเว1นแต!ได1รับอนุญาตจากผู1อํานวยการ
โรงเรียนหรือผู1รักษาราชการแทน 

4. ตรวจตราดูแลมิให1บุคคลใดเสพของมึนเมา เล!นการพนัน หรือนําของมึนเมามาจําหน!าย 
ในโรงเรียนโดยเด็ดขาด 

5. บันทึกการปฏิบัติหน1าท่ีเวร โดยให1ผู1ปฏิบัติหน1าท่ีเวรบันทึกเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนแก!ทรัพย�สิน 
และสถานท่ีราชการ  รวมท้ังเหตุการณ�อ่ืน ๆ อันสมควร และให1ผู1ตรวจเวรลงบันทึกการตรวจเวรด1วย 

6. ในขณะท่ีปฏิบัติหน1าท่ี หากมีเหตุการณ�ผิดปกติ มีเรื่องเร!งด!วนพิเศษท่ีอาจทําให1  ทรัพย�สิน 
หรือสถานท่ีราชการได1รับความเสียหายให1รายงานผู1อํานวยการโรงเรียนทราบทันที (โทร 0819541164)   
หากมีเหตุการณ�ร1ายแรงท่ีมีความจําเป7นเร!งด!วน ให1แจ1งเจ1าหน1าท่ีตํารวจท1องท่ีเพ่ือดําเนินการระงับเหตุทันที
ด1วย 

7. ปฏิบัติหน1าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได1รับมอบหมายและประสานงานกับเจ1าหน1าท่ีหรือเวรยามของ
หน!วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข1อง หรือต1องปฏิบัติหน1าท่ีร!วมกัน 

8. การลาหยุด  หรือเดินทางไปราชการ  ไม!ถือว!าพ1นจากหน1าท่ีเวรยาม การลาหยุดราชการ  
หรือได1รับอนุญาตให1เดินทางไปราชการ ต1องเสนอสับเปลี่ยนเวรยามแล1ว จึงถือว!าพ1นจากหน1าท่ีเวรยาม 
 
 
 



ว ัน เดือน ปH ผ ู1ปฏ ิบัติหน1าท ี่เวร ครูเวร ผ ู1ตรวจเวร 
1 เม.ย. 2558 นายสมบูรณ� พ ันธ �พรม นายเชฐกร ประชาโรจน� นายอรณพ ค ําแสน 
2 เม.ย. 2558 นายบุญเล ี้ยง จันทร�พรม นายธ ัญญา ศรีส ูงเนิน นายอมร ส ีหาโมก 
3 เม.ย. 2558 นายสวาท ไชยหงษา นายพงษ �ส ิร ิ ชาบุตรศร ี นายยุทธเดชฐ� เรืองหิรญัเตชะก ูล 
4 เม.ย. 2558 นายอาท ิตย� ส ีส ังข� นายอภ ิชาติ ค ําว ิเล ิศ นายส ุรัตน � หารวาระ 
5 เม.ย. 2558 นายทว ัชช ัย ศรีสว !าง นายพรพ ิช ิต ท ิทา นายประเสริฐ ฐานะ 
6 เม.ย. 2558 นายเสง่ียม ผาโคตร นายอ ุดม พ ิมพ�เทศ นายสถ ิตย � แสนล ุน 
7 เม.ย. 2558 นายสายันต� โชคลา นายสานิตย� มหาหิงคุ� นายอรณุ บุญชู 
8 เม.ย .2558 นายสมบูรณ� พ ันธ �พรม นายประจักษ� ศรีภ ูธร นายสมบูรณ � วงว ิลาศ 
9 เม.ย. 2558 นายบุญเล ี้ยง จันทร�พรม นายสมาน ล้ําลอง นายอรณพ ค ําแสน 
10 เม.ย. 2558 นายสวาท ไชยหงษา นายปริญญา ศรีโบราณ นายอมร ส ีหาโมก 
11 เม.ย. 2558 นายอาท ิตย� ส ีส ังข� นายพ ิส ิษฐ � ดรจันทร �ใต1 นายยุทธเดชฐ� เรืองหิรญัเตชะก ูล 
12 เม.ย. 2558 นายทว ัชช ัย ศรีสว !าง นายคมส ัน สอโส นายส ุรัตน � หารวาระ 
13 เม.ย. 2558 นายเสง่ียม ผาโคตร นายเชฐกร ประชาโรจน� นายประเสริฐ ฐานะ 
14 เม.ย. 2558 นายสายันต� โชคลา นายธ ัญญา ศรีส ูงเนิน นายสถ ิตย � แสนล ุน 
15 เม.ย. 2558 นายสมบูรณ� พ ันธ �พรม นายพงษ �ส ิร ิ ชาบุตรศร ี นายอรณุ บุญชู 
16 เม.ย. 2558 นายบุญเล ี้ยง จันทร�พรม นายอภ ิชาติ ค ําว ิเล ิศ นายสมบูรณ � วงว ิลาศ 
17 เม.ย. 2558 นายสวาท ไชยหงษา นายพรพ ิช ิต ท ิทา นายอรณพ ค ําแสน 
18 เม.ย. 2558 นายอาท ิตย� ส ีส ังข� นายอ ุดม พ ิมพ�เทศ นายอมร ส ีหาโมก 
19 เม.ย. 2558 นายทว ัชช ัย ศรีสว !าง นายสานิตย� มหาหิงคุ� นายยุทธเดชฐ� เรืองหิรญัเตชะก ูล 
20 เม.ย. 2558 นายเสง่ียม ผาโคตร นายประจักษ� ศรีภ ูธร นายส ุรัตน � หารวาระ 
21 เม.ย. 2558 นายสายันต� โชคลา นายสมาน ล้ําลอง นายประเสริฐ ฐานะ 
22 เม.ย. 2558 นายสมบูรณ� พ ันธ �พรม นายปริญญา ศรีโบราณ นายสถ ิตย � แสนล ุน 
23 เม.ย. 2558 นายบุญเล ี้ยง จันทร�พรม นายพ ิส ิษฐ � ดรจันทร �ใต1 นายอรณุ บุญชู 
24 เม.ย. 2558 นายสวาท ไชยหงษา นายคมส ัน สอโส นายสมบูรณ � วงว ิลาศ 
25 เม.ย. 2558 นายอาท ิตย� ส ีส ังข� นายเชฐกร ประชาโรจน� นายอรณพ ค ําแสน 
26 เม.ย. 2558 นายทว ัชช ัย ศรีสว !าง นายธ ัญญา ศรีส ูงเนิน นายอมร ส ีหาโมก 
27 เม.ย. 2558 นายเสง่ียม ผาโคตร นายพงษ �ส ิร ิ ชาบุตรศร ี นายยุทธเดชฐ� เรืองหิรญัเตชะก ูล 
28 เม.ย. 2558 นายสายันต� โชคลา นายอภ ิชาติ ค ําว ิเล ิศ นายส ุรัตน � หารวาระ 
29 เม.ย. 2558 นายสมบูรณ� พ ันธ �พรม นายพรพ ิช ิต ท ิทา นายประเสริฐ ฐานะ 
30 เม.ย. 2558 นายบุญเล ี้ยง จันทร�พรม นายอ ุดม พ ิมพ�เทศ นายสถ ิตย� แสนล ุน 

ให1ผู1ท่ีได1รับแต!งต้ัง  ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ีท่ีได1รับมอบหมายด1วยความเสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส! 
ต!อหน1าท่ี อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน1าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด เพ่ือให1
เกิดผลดีแก!ทางราชการสืบ หากผู1ใดไม!สามารถอยู!เวรรักษาการณ�ตามวันเวลาท่ีกําหนดให1ได1ให1บันทึก 
ขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาการณ�ล!วงหน1าอย!างน1อย 1 วัน 

สั่ง  ณ  วันท่ี  26  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2558 

 
(นายบวร ใจปIJา) 

ผู1อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


