คาสั่ง โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ที่ 17/ 2556
เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจาวันและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
..........................................................
เนื่องจากสถานที่ราชการต้องได้รับการตรวจตราดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินของ
ทางราชการเกิดความเสียหาย อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 (1) แห่งระเบียบสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ พ.ศ.2531 จึงแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่เวร
ประจาวันและเวรรักษาความปลอดภัย ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. เวรรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย รักษาทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบด้วย
วันที่
ชื่อ-สกุล
เวลาปฏิบัติ
ผู้ตรวจเวรฯ
1,2,3,4
นายเอกกวี ปุลาถานัง
5,6,7,8
นายดารง นนท์เสนา
9,10,11,12
นายชาติเจริญวิทย์ ชาติเจริญศิลป์สุข
13,14,15,16
นายเสถียร หอศิลาชัย
17,18,19
นายอนุชา สุภา
20,21,22
นายพฤหัส เสนไสย
18.00 -06.00น. นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
23,24,25
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
26,27,28
นายพิพรรธ ซื่อสัตย์
29,30,31
นายทองมา คุณโน
2. เวรรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนวันหยุดเรียน มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย รักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ประกอบด้วย
วันที่
ชื่อ-สกุล
เวลาปฏิบัติ
ผู้ตรวจเวรฯ
1
นางสาวปะศิรัตน์ แสงการ
2
นางบัวหวาน พรมหญ้าคา
3
นางแคทลียา โบราณมูล
4
นางลุนา ศรีกุตา
5
นางอารีรัตน์ คุณโน
6
นางชัญญา จันทร์ทอง
7
นางมยุรี แก้วโวหาร
นายอิสสระ ซื่อสัตย์
06.00 -18.00น.
8
นางสาวจุฬา ปะระกัง
9
นางสาวพัชราภรณ์ มาตบันเทา
10
นางจิราพร วิริยะจิตต์
11
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
12
นางชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์

2
วันที่
13
14
15
16
วันที่
18
19

ชื่อ-สกุล
นางสาวปะศิรัตน์ แสงการ
นางบัวหวาน พรมหญ้าคา
นางแคทลียา โบราณมูล
นางลุนา ศรีกุตา
ชื่อ-สกุล
1.นางพักตร์พิมล ภูมิกอง
2.นางกาญจนาพร หอศิลาชัย
1.นางสาวสิรินยา หอศิลาชัย

เวลาปฏิบัติ

ผู้ตรวจเวรฯ

06.00 น.-18.00 น.

นายอิสสระ ซื่อสัตย์

เวลาปฏิบัติ

ผู้ตรวจเวรฯ

06.00 น.-18.00 น.

นายอิสสระ ซื่อสัตย์

2.นางทัศนีย์ นาสีคูณ

24
25

1. นางยุพาพร อรุณแสงศรี
2.นางสาวคนิงนิจ อุทิศ
1.นางสาวปะศิรัตน์ แสงการ
2. นางบัวหวาน พรมหญ้าคา

26

1.นางแคทลียา โบราณมูล
2.นางลุนา ศรีกตุ า

3. เวรประจาวัน ประกอบด้วย
วันที่
ชื่อ – สกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่
วันจันทร์ ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
หัวหน้าฯ
20,27
นางพักตร์พิมล ภูมิกอง
นางมยุรี แก้วโวหาร
นางชัญญา จันทร์ทอง
นางบัวหวาน พรมหญ้าคา
เลขาฯ
วันอังคาร นางจิราพร วิริยะจิตต์
หัวหน้าฯ
21,28
นายเสถียร หอศิลาชัย
นายพิพรรธ ซื่อสัตย์
นางชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์
นางยุพาพร อรุณแสงศรี
เลขา
วันพุธ
นางกาญจนาพร หอศิลาชัย
หัวหน้าฯ
22,29
นางอารีรัตน์ คุณโน
นายพฤหัส เสนไสย
นางสาวปะศิรัตน์ แสงการ
นางสาวจุฬา ปะระกัง
เลขาฯ
วันพฤหัสบดี นายทองมา คุณโน
หัวหน้าฯ
23,30
นางทัศนีย์ นาสีคูณ
นายอนุชา สุภา
นางแคทลียา โบราณมูล
นางสาวสิรินยา หอศิลาชัย
เลขาฯ

เวลาปฏิบัติ

ผู้กากับติดตาม

ผู้ตรวจเวร

06.00 –18.00

รองผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ

06.00 –18.00

รองผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ

06.00 –18.00

รองผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ

06.00 –18.00

รองผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ
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วันศุกร์
17,31

นางลุนา ศรีกุตา
หัวหน้าฯ
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
นางสาวคนึงนิจ อุทิศ
06.00 –18.00
นายชาติเจริญวิทย์ ชาติเจริญศิลป์สุข
นางสาวพัชราภรณ์ มาตบันเทา เลขาฯ

รองผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ

ครูเวรประจาวัน มีหน้าที่ ควบคุม กากับ ดูแลนักเรียน ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน โดยปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
1. ควบคุมนักเรียนจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
2. พิจารณาอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
3. ควบคุมนักเรียนทาความสะอาดอาคารเรียน สถานที่
4. ควบคุม กากับ ดูแล มิให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนโดยมิได้รับอนุญาต
5. เลขาเวรฯ ประจาวันบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรเพื่อมอบหมายให้เวรถัดไปรับผิดชอบ และครูเวรประจาวัน
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเวรประจาวัน
ผู้กากับติดตาม มีหน้าที่ กากับติดตาม การทางานของครูเวร ตามที่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และรายงาน
ผู้อานวยการโรงเรียนทุกวัน
ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ การปฏิบัติหน้าที่
เวรให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน เมื่อหมดเวลาให้มอบหมายให้เวรต่อไปรับผิดชอบ
หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บันทึกสับเปลี่ยนเวรฯ หรือ มอบเวรฯ เสนอผู้อานวยการโรงเรียนอนุมัติล่วงหน้า
ทุกครั้งไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

( นายอิสสระ ซื่อสัตย์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

