
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 

ที ่ 376  / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ ตรวจและอยู่ เวรยำม รักษำกำรประจ ำที่ท ำกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 

ประจ ำเดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2561 
------------------------------------------------------ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจและอยู่ เวรยาม  รักษาการ       
ประจ าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา  16.30 น. – 08.30 น.  
ประจ ำเดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2561  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   
และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี   เกี่ยวกับการรักษาสถานที่ราชการให้มีความปลอดภัยและ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างผู้มีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี้  ตรวจเวรยาม  และอยู่เวรยาม
รักษาสถานที่ราชการ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  

ผู้อยู่เวรยำมรักษำสถำนที่รำชกำร  เวลำ  16.30 – 08.30  น. 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วัน  เดือน  ปี หมำยเหตุ 
1 นายเพทาย          สุนทร คนงานทั่วไป 1  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
2 นายสมพร           โตทรัพย์ คนงานทั่วไป 2  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
3 นายอังกูล            ละมั่งทอง พนง. ขับรถยนต์ 3  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
4 นายบรรทมศิลป์   สุขปลั่งสดใส ผอ.กองช่าง 4  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
5 นายณัฐวัฒน์        บุญทับ ผช.นายช่างโยธา 5  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
6 นายกิตติพงษ์       ฉิมพาลี พนักงานขับรถดับเพลิง 6  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
7 นายจิรโรจน์        สุนทร คนงานทั่วไป 7  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
8 นายเพทาย          สุนทร คนงานทั่วไป 8  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
9 นายสมพร           โตทรัพย์ คนงานทั่วไป 9  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 

10 นายอังกูล            ละมั่งทอง พนง. ขับรถยนต์ 10 ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
11 นายบรรทมศิลป์   สุขปลั่งสดใส ผอ.กองช่าง 11 ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
12 นายณัฐวัฒน์        บุญทับ ผช.นายช่างโยธา 12 ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
13 นายกิตติพงษ์       ฉิมพาลี พนักงานขับรถดับเพลิง 13  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
14 นายจิรโรจน์        สุนทร คนงานทั่วไป 14  ตุลาคม 2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
15 นายเพทาย          สุนทร คนงานทั่วไป 15  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
16 นายสมพร           โตทรัพย์ คนงานทั่วไป 16 ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
17 นายอังกูล            ละมั่งทอง พนง. ขับรถยนต์ 17  ตุลาคม 2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
18 นายบรรทมศิลป์   สุขปลั่งสดใส ผอ.กองช่าง 18  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
19 นายณัฐวัฒน์        บุญทับ ผช.นายช่างโยธา 19  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
20 นายกิตติพงษ์       ฉิมพาลี พนักงานขับรถดับเพลิง 20  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
21 นายจิรโรจน์        สุนทร คนงานทั่วไป 21  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
22 นายเพทาย          สุนทร คนงานทั่วไป 22  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
23 นายสมพร           โตทรัพย์ คนงานทั่วไป 23  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
24 นายอังกูล            ละมั่งทอง พนง. ขับรถยนต์ 24  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน  เดือน  ปี หมำยเหตุ 

25 นายบรรทมศิลป์   สุขปลั่งสดใส ผอ.กองช่าง 25  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
26 นายณัฐวัฒน์        บุญทับ ผช.นายช่างโยธา 26  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
27 นายกิตติพงษ์       ฉิมพาลี พนักงานขับรถดับเพลิง 27  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
28 นายจิรโรจน์        สุนทร คนงานทั่วไป 28  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
29 นายเพทาย          สุนทร คนงานทั่วไป 29  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
30 นายสมพร           โตทรัพย์ คนงานทั่วไป  30  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 
31 นายอังกูล            ละมั่งทอง พนง. ขับรถยนต์  31  ตุลาคม  2561 นางสาวบุญส่ง   คล้ าพงษ์ 

 

 

ผู้อยู่เวรยำมฯ  ให้มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ผู้อยู่เวรยามฯ ในช่วงเวลากลางคืน  ตั้งแต่เวลา  16.30 – 08.30  น. 

2. ให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยเป็นกรณีพิเศษ 

3. ให้ดูแลการเปิด – ปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ส านักงานทุกชนิด ภายในที่ท าการ  อบต. นาพันสาม 

4. ให้ดูแลทรัพยส์ินเอกสารทางราชการที่เก็บรักษาไว้ที่ท าการ  อบต. นาพันสามให้ปลอดภัยจากโจรกรรม 

5. ควบคุมการเข้าออกภายในที่ท าการ  อบต. นาพันสาม  ของข้าราชการและบุคคลภายนอก 

6. หากมีพฤติกรรมการณ์หรือเหตุการณ์ที่หน้าสงสัยว่าจะเป็นอันตราย  ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ     
ให้รีบรายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

7. หากเกิดอัคคีภัยขึ้นทั้งในเขต  อบต.  ในกรณีมีผู้ร้องขอให้รีบรายงานให้นายก  อบต.  หรือผู้ปฏิบัติราชการ
แทนทราบทันที 

8. การเปลี่ยนเวรยามจะต้องท าเป็นหนังสือขออนุญาตปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  หากพิจารณา
อนุญาต  จึงจะเปลี่ยนเวรยามได้ 

ผู้ตรวจเวรยำมรักษำสถำนที่รำชกำร 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วัน  เดือน  ปี หมำยเหตุ 
 

1. 

 

 

นำงสำวบุญส่ง         คล้ ำพงษ์ 

 

รองปลัด อบต.นำพันสำม 

 

1 ต.ค.– 31 ต.ค. 61   

 

ผู้ตรวจ 
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ผู้ตรวจเวรยำมรักษำสถำนที่รำชกำร 

 ให้ค าแนะน าและสอดส่องตรวจตราและกวดขันการอยู่เวรยามฯ  ของผู้มีหน้าที่อยู่เวรยามฯ        
ให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเคร่งครัด  หากพบว่ามีการละทิ้งหน้าที่ให้รีบรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
นาพันสาม หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทราบทันท ี

ทั้งนี้   ตั้งแต่  วันที่  1  เดือน     ตุลาคม    พ.ศ. 2561   เป็นต้นไป  
 

                    สั่ง   ณ  วันที่   30   เดอืน   กันยายน   พ.ศ. 2561  
 
 
 
 
 
 

 (นายประสิทธิ์     รวมสิน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

 
  
 
 
 
 
 

 


