
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนแพง 

ที่        59 / 2563 
เรื่อง   แก้ไขค ำสั่งและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำร (วันเสำร์-วันอำทิตย์) 

******************** 
เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเ ร็ว

และถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนแพง  จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ -วันอาทิตย์)  บริการ
ประชาชน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
ล ำดับที่ รำยช่ืออยู่เวร ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเวร 

1 นางสาวศิริยาภรณ์     เพ่ิมทอง 
นางประกาย            ปัตภามัย 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
คนงานทั่วไป 

หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

2 นางสาววีรนุช          ค าสิทธิ์ 
นางจิรนันท์        เจริญดี 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
คนงานทั่วไป 

หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

3 นางชฏาธาร            ท าเนาว์ 
นางสาวบัวผิน          พรมมา 

คร ู
ผู้ดูแลเด็ก 

หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

4 นางสุพรรษา          ประจิมทิศ  
นางอมรรัตน์         วรโภชน์  

ผู้ดูแลเด็ก 
คนงานทั่วไป 

หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

5 นางวยุลี                อินทรักษ์ 
นางทองอินทร์         ลาสงยาง 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ผู้ดูแลเด็ก 

หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

6 นางสาวสิริวิมล       ลีเพ็ญ 
นางสาวอารียา        ขัติยนนท์ 

นักจัดการงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป 

หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

7 นางสาวนิภาพร       แสงสุกวาว 
นางสาวภัทรจิต      บุทเสน 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
คนงานทั่วไป 

หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

8 นางบังอร              ขัติยนนท์ 
นางสาวสิรินดา      วันชูพริ้ง 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
คนงานทั่วไป 

หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

9 นางกชมน             โทสาลี 
นางสาวผกามาศ     พิมพ์นนท์ 

ครู  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

10 
 

นางกุลธินี             พนาพนม 
นางสาวชนิสรา       สารกุล 

ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

11 
 

นางภาวิณี             ประจิมทิศ 
นางสาวดวงกมล      บุทเสน 

คร ู
คนงานทั่วไป 

หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

12 นางสาวสุจันญา        ใยหงษ ์
นางสาวฉัตรสุคนธ์  แก้วอุดร 

เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
ผู้ดูแลเด็ก 

หัวหน้าเวร 
ผู้ช่วยเวร 

 

หมำยเหตุ  -  ให้อยู่เวรเวียนกัน  ตามล าดับที่  1 ไป 2, 2 ไป 3, 3 ไป 4, 4 ไป 5, 5 ไป  6, 6 ไป 7, 7ไป 
8, 8 ไป 9, 9 ไป 10,10 ไป 11, 11 ไป 12 แล้วกลับมา  1 ไป 2 
     -  ให้ยึดตามวัน/เดือน/ปีของปฏิทินเป็นหลัก  
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ผู้ตรวจเวร 

1.  นายศิริ  นิลแสง      ต าแหน่งนายก อบต.          ผู้ตรวจเวรเน้นดูแลเวรวันหยุดที่ 1 
2.  นายพิมล  พุ่มจันทร์      ต าแหน่งรองนายก อบต.    ผู้ตรวจเวรเน้นดูแลเวรวันหยุดที่ 2 
3.  นายธนกร  พิสัยพันธ์     ต าแหน่งรองนายก อบต.    ผู้ตรวจเวรเน้นดูแลเวรวันหยุดที่  
4.  นางเกษมณี  อัปการัตน์  ต าแหน่งเลขานุการ นายก.อบต. ผู้ตรวจเวรเน้นดูแลเวรวันหยุดที่ 4  
5.  นายธนวชิญ์  บรรณบดี   ต าแหน่งปลัด   อบต.          ผู้ตรวจเวรเน้นดูแลเวรวันหยุดที่ 5  
6.  นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  ต าแหน่งรองปลัด อบต. ผู้ตรวจเวรเน้นดูแลเวรวันหยุดที่ 6 
7.  นางสาวสุทธิณี  ศรีรักษ์   ต าแหน่งผอ.กองคลัง   ผู้ตรวจเวรเน้นดูแลเวรวันหยุดที่ 7  
8.  นายอนุชา  ขัติยนนท์     ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง       ผู้ตรวจเวรเน้นดูแลเวรวันหยุดที่ 8 
9. นางสาวรัศมิ์สิกานต์  สาลีพันธ์ ต าแหน่ง หน.ส านักปลัด ผู้ตรวจเวรเน้นดูแลเวรวันหยุดที่ 9-12 
ให้ผู้ตรวจเวรยามและผู้อยู่เวร  ปฏิบัติดังนี้ 

1.ส าหรับวันหยุดราชการให้พนักงานหรือลูกจ้างท่ีเป็นสตรีให้อยู่เวรตั้งแต่  08.30  น. - 16.30 น. 
ของวันเดียวกัน 

2.ให้ผู้อยู่เวรเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 3.  ถ้าผู้อยู่เวรไม่สามารถอยู่เวรยามได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ท าความตกลงสับเปลี่ยนกับผู้อ่ืน และ
บันทึกเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้รักษาการแทนให้ทราบโดยด่วน 
 4.  ให้ผู้อยู่เวรประจ าวันลงลายมือชื่อในสมุดบันทึก  ใช้ร่วมกับผู้ตรวจเวรยาม 
 5.  ให้ผู้ตรวจเวรยามประจ าวัน  ลงลายมือชื่อในสมุดเช่นเดียวกับข้อ 3 พร้อมกับบันทึกไว้ด้วยว่าอยู่
เวรยามประจ าวันใด  อยู่ครบหรือไม่ 
 

ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ตั้งแต่วันที่  27  กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

 สั่ง  ณ  วันที่ 20  กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

 
(นายศิริ  นิลแสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 


