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ที่ 26 / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร
……….………………………………………………………………………..
เพื่อให้กำรรักษำควำมปลอดภัย สถำนที่รำชกำรตลอดจนทรัพย์ สินของสถำนศึ กษำเป็นไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ เหมำะสมและสะดวกต่อกำรปฏิบัติกำรอย่ำงยิ่ง
อำศัยอำนำจตำมข้อ ๔๓ แห่งระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๑๗ มำตรำ
๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อ ๘ แห่ง
ระเบียบคณะกรรมกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรและอำนำจหน้ำที่ของสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้ำนบุโพธิ์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงแต่งตั้งบุคคล
ต่อไปนี้เป็นครูเวรประจำวัน และผู้ตรวจเวรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำรและทรัพย์สินของสถำนศึกษำ
ประจำเดือนตุลำคม ๒๕๖๕ ดังนี้
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ผู้ตรวจเวร
นำยโสภณ ชุมพลศักดิ์

นำยอำภำกร ศุภเลิศ
นำงสำวธรัญญำ ธรรมมุสำ
นำงสำวดวงนภำ สะอิ้งรัมย์
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นำงสำวฐิตินันท์ ไตรศร
นำยชูชำติ สอิ้งรัมย์

นำงสำวเรณู มีแย้มภักดิ์

นำยโสภณ ชุมพลศักดิ์
นำยโสภณ ชุมพลศักดิ์

มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำรและทรัพย์สินของสถำนศึกษำ
ข้อ ๑. ให้มีเวรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำรและทรัพย์สินของสถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ใน
วันเปิดทำกำรตำมปกติและในวันหยุดรำชกำร ทั้งกลำงวันและกลำงคืน
ข้อ ๒. ห้ำมข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ หรือบุคคลภำยนอกค้ำงคืนในบริเวณหรือ
สถำนที่รำชกำร เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญำตจำกผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ

ข้อ ๓. ห้ำมมิให้บุคคลใด นำทรัพย์สินของทำงรำชกำรออกจำกสถำนที่รำชกำร เว้นแต่ได้รับอนุญำต
จำกผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ข้อ ๔. ห้ำมมิให้บุคคลใด ๆ เสพของมึนเมำ เล่นกำรพนัน เสพสำรเสพติด หรือนำสิ่งของเข้ำมำ
จำหน่ำยในสถำนที่รำชกำรโดยเด็ดขำด
ข้อ ๕. ให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง เข้ำมำปฏิบัติ หน้ำที่รำชกำรในวันเปิดทำกำรตำมปกติ ตั้ง แต่เวลำ
๐๗.๐๐ น. ถึง เวลำ ๑๘.๐๐ น. หำกมีควำมจำเป็นพิเศษ จะอยู่ปฏิบัติรำชกำรนอกเหนือจำกเวลำดังกล่ำว
หรือในวันหยุด-รำชกำร ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำก่อน
ข้อ ๖. เจ้ำหน้ำที่เวรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำรและทรัพย์สินของสถำนศึกษำ ในแต่ละวัน
ต้องจัดให้มีสมุดผู้มำติดต่อรำชกำรไว้เป็นหลักฐำน พร้อมทั้งมีกำรลงชื่อ เวลำมำและเวลำกลับไว้ในสมุดผู้มำ
ติดต่อรำชกำรด้วย
ข้อ ๗. หำกมีกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือกระทำกิจกำรอื่นใดภำยในสถำนศึกษำให้
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จัดให้มีผู้ควบคุมงำนทั้งในเวลำและนอกเวลำรำชกำร และให้เจ้ำหน้ำที่เวรรักษำ
ควำมปลอดภัยเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมงำน ถ้ำมีเหตุกำรณ์ผิดปกติให้รำยงำนให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำทรำบทันที
ข้อ ๘. กำรควบคุมดูแลและกำรเก็บรักษำกุญแจ
๘.๑ กุญแจห้องทำงำนทุกห้อง ห้องพักครู ห้องทำงำนธุรกำร-กำรเงินโรงเรียน ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ชุดที่หนึ่ง ให้ผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำหรือรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นผู้ดูแลเก็บรักษำ ชุดที่สอง ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุ หรือหัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุเป็นผู้ดูแลเก็บรักษำ
๘.๒ ลูกกุญแจห้องพัสดุ- ครุภัณฑ์ มอบให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุ หรือหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุเป็น
ผู้ดูแลเก็บรักษำลูกกุญแจห้องอื่น ๆ มอบให้นักกำรภำรโรงเป็นผู้ดูแลเก็บรักษำ
๘.๓ ให้ผู้ดูแลเก็บรักษำกุญแจ ส่งมอบกุญแจให้นักกำรภำรโรง เพื่อเปิดหน่วยงำนในวันทำ
กำร เวลำ ๐๗.๐๐ น. ปิดกุญแจและส่งหน่วยงำน เวลำ ๑๘.๐๐ น. ก่อนเปิด – ปิดหน่วยงำนทุกครั้งให้
ตรวจสอบดูว่ำ มีอะไรผิดปกติหรือไม่ หำกมีสิ่งผิดปกติหรือปรำกฏว่ำมีทรัพย์สินสูญหำย หรือชำรุดเสียหำย
ให้รีบรำยงำนให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำทรำบทันที เพื่อดำเนินกำรหำผู้รับผิดชอบ
มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติ ดังนี้
๑ ตรวจ ดูแลสถำนที่รำชกำรและทรัพย์สินของสถำนศึกษำ ให้อยู่ในควำมเรียบร้อย
๒ ตรวจ ดูแล และห้ำมมิให้มีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืน ตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร
และทรัพย์สินของสถำนศึกษำ โรงเรียนวัดบ้ำนบุโพธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดไว้ ยกเว้นข้อ ๘
๓ จั ด ท ำบั น ทึ ก กำรอยู่ เ วร บั น ทึ ก เหตุ ก ำรณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ท รั พ ย์ สิ น และสถำนที่ ร ำชกำรรวมทั้ ง
เหตุ ก ำรณ์ อื่ น ๆ อั น สมควรกำรอยู่เ วร ในวั น หยุ ด รำชกำรหรือ เวรกลำงคื น ให้ บั น ทึ ก กำรรั บ โทรศัพท์
จดหมำยและหนังสือรำชกำรที่ ส่งมำถึงสถำนศึกษำด้วย
๔ ก่อนส่งและรับมอบเวรต่ อไป ให้ตรวจสอบและสอบถำมถึง เหตุ กำรณ์ต่ ำง ๆ ที่ผ่ำนมำและ
ตรวจสอบสภำพควำมเสียหำย ที่เกิดขึ้นก่อนรับมอบเวรด้วย หำกมีควำมชำรุดเสียหำย หรือมีเหตุกำรณ์อื่น ๆ
อันควรก็ให้ไว้เป็นหลักฐำน
๕ ในขณะอยู่เวร หำกมีเหตุกำรณ์ผิดปกติ หรือมีเหตุเร่ง ด่วนพิเศษที่อำจจะทำให้ทรัพย์สินหรือ
สถำนที่รำชกำรได้รับควำมเสียหำย ให้รีบรำยงำนให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือ ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑ ทรำบทันทีหำกมีควำมจำเป็นเร่งด่วนให้โทรศัพท์ แจ้งเหตุแก่
เจ้ำหน้ำที่ตำรวจท้องที่ เพื่อดำเนินกำรระงับเหตุทันทีด้วย

๖ ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย และประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่อื่นของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกัน
๗ ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ต รวจเวร ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องผู้ อ ยู่ เ วรรั ก ษำควำม
ปลอดภั ย สถำนที่ รำชกำรและทรัพย์ สิ นของสถำนศึ กษำ และบั น ทึ ก กำรตรวจเวรในสมุ ด เวรรัก ษำควำม
ปลอดภัย หำกมีกรณีเกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและสถำนที่รำชกำร ด้ วยเหตุที่เวรรักษำควำมปลอดภัย
และผู้ตรวจเวร ไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ ให้ผู้ตรวจเวรร่วมรับผิดชอบด้วย
ให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนรำชกำร ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
เกี่ยวกับสถำนที่รำชกำรและ ทรัพย์สินของสถำนศึกษำ อย่ำงเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ข องทำงรำชกำรสืบ
ต่อไป หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรนี้ถือว่ำมีควำมผิดทำงวินัย และต้องรับผิดชอบทำงอำญำต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ...........................................
(นำยโสภณ ชุมพลศักดิ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนบุโพธิ์

