คาสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ที่ ๐๔๓ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามในสถานศึกษา
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
………………………………………………………………………………..……………………………………..
เพื่อการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนงาน
ที่ได้รับมอบหมายในวันหยุดหรือในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จึงได้จัดเวรยามรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดทั้งกลางวันและ
กลางคืน ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสานักเลขาธิการ ที่ นร. ๐๒๐๖/ว๑๐๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่องการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอยู่เวรรักษาการณ์ประจาสถานที่ราชการ และอาศัยอานาจ
ความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๐๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องการ
มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จึงขอแต่งตั้งข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจาเป็นผู้อยู่เวรรักษาการณ์ รวมทั้งผู้อยู่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ และผู้ตรวจเวรให้
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ผู้ตรวจเวร ให้ควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานของครู ลูกจ้างประจา ยามรักษาการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่
เวรยามรักษาการณ์ ตามคาสั่ง นี้ ให้เป็นไปด้ วยความเรียบร้ อย และบันทึ กการปฏิบัติหน้าที่ ลงในสมุดบันทึก ที่
จัดเตรียมไว้
๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตารางที่กาหนด ให้บันทึกขออนุญาตเปลี่ยนเวร
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน และเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บริหารหรือผู้บังคั บบัญชาแล้ว จึงจะสามารถเปลี่ยนการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
๓. ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา รักษาการณ์กลางคืน (ชาย) ลงเวลาปฏิบัติ
หน้าที่ เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
รักษาการณ์กลางวัน (หญิง) ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐น. และบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ลงในสมุด
บันทึก
ที่จัดเตรียมไว้แล้ว
๔. ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด
๕. ให้หัวหน้าเวรยามหรือผู้อยู่เวรที่ได้รับมอบหมาย บันทึกเหตุการณ์การปฏิบัติหน้าที่ตามความเป็นจริง
ในสมุดบันทึก
๖. หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้นให้รายงานผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้อานวยการ
โรงเรียนมอบหมายทราบในทันที
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นายนิพนธ์ แสงเนตร
ประธานกรรมการ
๒. นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
กรรมการ

๒

๓. นายถวิล ชัยยา
กรรมการ
๔. นายบันดาล ดวงบุรงค์
กรรมการ
๕. นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการ
๖. นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ าที่ ให้ ค าปรึ ก ษา อ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติง าน แนะนา ตั ดสินใจ แก้ ไ ขปัญ หาให้ แ ก่
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนจนเกิดผลดีต่อราชการ
๒. คณะกรรมการงานรักษาการณ์
๑. นายสุทน คุ้มเสม
ประธานกรรมการ
๒. นายสุรัติ จิตนารินทร์
กรรมการ
๓. นางสาวอามรรัตน์ อ้ายเปี้ย
กรรมการ
๔. นายสุรัตน์ จี้ฟู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงานกับผู้ตรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย และติดตามรวบรวมเสนอ
สมุดบันทึกการอยู่เวรยาม เสนอผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์
๓. คณะกรรมการผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่ (กลางคืน)
เดือน
วันที่
ผู้อยู่เวรกลางคืน
ผู้ตรวจเวรกลางคืน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑ นายบรรจบ ชูมก
นายถวิล ชัยยา
๒ นายพินิจ ทังสุนันท์
นายสุรัติ จิตนารินทร์
๓ นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นายสุทน คุ้มเสม
๔ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
นายบันดาล ดวงบุรงค์
๕ นายนิพล ปลุกเสก
นายนิมิตร ปัญญายอง
๖ นายสุรัตน์ จี้ฟู
นายถวิล ชัยยา
๗ นายเมธา ศรีประทีป
นายสุรัติ จิตนารินทร์
๘ นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
นายสุทน คุ้มเสม
๙ นายชัยพิชิต อุดคามี
นายบันดาล ดวงบุรงค์
๑๐ นายเอกดน อินต๊ะปัน
นายนิมิตร ปัญญายอง
๑๑ นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง
นายถวิล ชัยยา
๑๒ นายบัญชา บังคมเนตร
นายสุรัติ จิตนารินทร์
๑๓ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
นายสุทน คุ้มเสม
๑๔ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
นายบันดาล ดวงบุรงค์
๑๕ นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล นายนิมิตร ปัญญายอง
๑๖ นายบรรจบ ชูมก
นายถวิล ชัยยา
๑๗ นายพินิจ ทังสุนันท์
นายสุรัติ จิตนารินทร์
๑๘ นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
นายสุทน คุ้มเสม
๑๙ นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
นายบันดาล ดวงบุรงค์
๒๐ นายนิพล ปลุกเสก
นายนิมิตร ปัญญายอง

เจ้าหน้าที่
นายสุทิศ มณีทอง
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายผจญ ภิระแก้ว
นายผจญ ภิระแก้ว
นายสมาน จันทร์ธง
นายสมาน จันทร์ธง
นายสุทิศ มณีทอง
นายสุทิศ มณีทอง
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายผจญ ภิระแก้ว
นายผจญ ภิระแก้ว
นายสมาน จันทร์ธง
นายสมาน จันทร์ธง
นายสุทิศ มณีทอง
นายสุทิศ มณีทอง
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายผจญ ภิระแก้ว

๓

เดือน
วันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

ผู้อยู่เวรกลางคืน
นายสุรัตน์ จี้ฟู
นายเมธา ศรีประทีป
นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
นายชัยพิชิต อุดคามี
นายเอกดน อินต๊ะปัน
นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง
นายบัญชา บังคมเนตร
นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์

ผู้ตรวจเวรกลางคืน
นายถวิล ชัยยา
นายสุรัติ จิตนารินทร์
นายสุทน คุ้มเสม
นายบันดาล ดวงบุรงค์
นายนิมิตร ปัญญายอง
นายถวิล ชัยยา
นายสุรัติ จิตนารินทร์
นายสุทน คุ้มเสม

๔. คณะกรรมการผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่ (กลางวัน)
เดือน
วันที่
ผู้อยู่เวรกลางวัน
ผู้ตรวจเวรกลางวัน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์ นางศรีเริญ มีพิมพ์
๔ นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา
นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
๑๐ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
๑๑ นางสาวอัมพร นามณี
นางอรพินธ์ กันทะรัน
๑๗ นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ
นางพิชยา ชูมก
๑๘ นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว
นางเสาวนีย์ แสงหงษ์
๒๔ นางสาวสุริยาพร ญาณตาล
นางศรีเริญ มีพิมพ์
๒๕ นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ

เจ้าหน้าที่
นายผจญ ภิระแก้ว
นายสมาน จันทร์ธง
นายสมาน จันทร์ธง
นายสุทิศ มณีทอง
นายสุทิศ มณีทอง
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายบุญเลิศ มูลศรี
นายผจญ ภิระแก้ว

เจ้าหน้าที่
นางสาวดารณี นันทวิเชียรชุ่ม
นางจันทร์วัน รั่วรู้
นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
นางจันทร์วัน รั่วรู้
นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว
นางจันทร์วัน รั่วรู้
นางสาวอาไพพรรณ วรรณภิระ

นางจันทร์วัน รั่วรู้

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเอาใจใส่โดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ปลอดภัยแก่สถานศึกษาและทรัพย์สินทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

(นายนิพนธ์ แสงเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

