
 

 

 
    
 
 

ค ำสั่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
ที ่  61    /  2564 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนล่วงเวลำท ำกำรในช่วงพักเที่ยง 
(เวลำ 12.00 น. – 13.00 น.) และช่วงเย็น (เวลำ 16.30 น. – 17.30 น.) 

---------------------------------------------- 
  ด้วยส ำนักปลัดได้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนในช่วงพักเท่ียงเวลำ (12.00 น. – 13.00 
น.) และช่วงเย็น เวลำ (16.00 น. – 17.30 น.) เพ่ือให้บริกำรประชำชนที่มำติดต่อรำชกำรตำมนโยบำยของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม และปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเกี่ยวกับกำร
ขยำยเวลำกำรให้บริกำรประชำชนตำมภำรกิจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม ขอขยำยเวลำให้บริกำรประชำชนในช่วงพักเที่ยงเวลำ 
(12.00 น. – 13.00 น.) และช่วงเย็น เวลำ (16.00 น. – 17.30 น.) ของวันจันทร์ – วันศุกร์ ดังนั้นจึงแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนล่วงหน้ำก่อนเวลำท ำกำรในช่วงพักเท่ียง ประจ ำเดือน เมษำยน  พ.ศ. 2564   
ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้ 
 
วัน  เดือน  ปี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ผู้ตรวจ 

1 เมษำยน 2564 นำงสำวรติมำ  ตำละลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

2 เมษำยน 2564 นำงสำวนัดดำ  ยิ้มน้อย นักทรัพยำกรบุคคล นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

5 เมษำยน 2564 นำงสำวธิดำรัตน์  ทวีศรี ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

7 เมษำยน 2564 นำงขนิษฐำ  เสนศิลำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ ์

8 เมษำยน 2564 นำงปรียำภำ  กุลทอง นักวิชำกำรพัสดุ นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

9 เมษำยน 2564 นำงรัตนำ  ทิมวัฒน์ ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

16  เมษำยน 2564 นำงนันทยำ  อินทรำพงษ์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

19 เมษำยน 2564 นำงสำวปรียำภรณ์ ทองย้อย ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

20 เมษำยน 2564 นำงสำวจินตนำ  บัวสะอำด คนสวน นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

21 เมษำยน 2564 นำงสำวทิพธนำ  ภู่ทอง นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

22 เมษำยน 2564 นำงสำวจ ำรัส  ศรีอ ำพรรณ ผู้ช่วยนักทรัพยำกรมนุษย์ นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

23 เมษำยน 2564 นำงพิณทอง  จับใจ นักจัดกำรงำนทั่วไป นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

26 เมษำยน 2564 นำงสำววิจิตรพร  ส้มเทศ นักพัฒนำชุมชน นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

27 เมษำยน 2564 นำงสำวอำรีรัตน์  ชะเอมน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

28 เมษำยน 2564 นำงชมภูนุช  มะลิลำ หัวหน้ำส ำนักปลัด นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

29 เมษำยน 2564 นำงอัดสรำ  เอ่ียมสะอำด ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

30 เมษำยน 2564 นำงสำวชิสำ  มงคลฉัตรพร เจ้ำพนักงำนธุรกำร นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
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  โดยให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำวข้ำงต้นมีหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆตำมท่ี
ประชำชนมำขอรับบริกำรในช่วงพักเท่ียงของทุก วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดรำชกำรตั้งแต่เวลำ 12.00 – 
13.00 น. และเวลำ 16.30 – 17.30 น. และมีหน้ำที่ในกำร เปิด – ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้ำในช่วงพักเท่ียงโดยอยู่ใน
ควำมควบคุมของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 

 
ผู้ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรประชำชน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน เดือน ปี หมำยเหตุ 

1 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
รองปลัด 

อบต.นำพันสำม 
1 เม.ย. – 30 เม.ย. 64 ผู้ตรวจ 

 
  โดยมีหน้ำที่ 
  ให้ค ำแนะน ำและสอดส่องตรวจตรำ กวดขันกำรให้บริกำรประชำชน โดยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้ำที่โดยเคร่งครัด หำกพบว่ำมีปัญหำหรือข้อขัดข้องต่ำงๆ ให้รำยงำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้ปฏิบัติ
รำชกำรแทนทรำบทันที 
 
  ทั้งนี ้ ต้ังแต่  วันที่  1  เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
    

        สั่ง ณ วันที่ .....31...มนีำคม....พ.ศ.....2564...... 
 
 
       
        

      (นำยประสิทธิ์  รวมสิน) 
      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 
 

ค ำสั่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
ที ่ 62  /  2564 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนในวันหยุด วันเสำร์ – วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
  ด้วยส ำนักปลัดได้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนในวันหยุด วันเสำร์ – วันอำทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์  เพ่ือให้บริกำรประชำชนที่มำติดต่อรำชกำรตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นำพันสำม และปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเกี่ยวกับกำรขยำยเวลำกำรให้บริกำร
ประชำชนตำมภำรกิจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม จึงขอแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนในวันหยุด      
วันเสำร์ – วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ประจ ำเดือน เมษำยน  พ.ศ. 2564  ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน เดือน ปี ผู้ตรวจ 

1 
นำงสำววิจิตรพร  ส้มเทศ 
นำงสำวอำรีรัตน์  ชะเอมน้อย 

นักพัฒนำชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 

3  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

2 
นำงสำวทิพธนำ  ภู่ทอง 
นำงขนิษฐำ เสนศิลำ 

นักวิชำกำรกำรเงินและบัญช ี
นักวิชำกำรสำธำรณสขุ 

4  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

3 
นำงกุสุมำ   แมลงทับ 
นำงปัทมำ  ลำขุนทด 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 

6  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

4 
นำงวรำภรณ์  ทองขำว 
นำงสุภำณี  มูลจั่น 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

10  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

5 
นำงชมภูนุช มะลลิำ 
นำงนันทยำ อินทรำพงษ์ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ผู้ช่วยนักวิชำกำรประชำสัมพันธ ์

11  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

6 
นำงปรียำภำ   กุลทอง 
นำงรัตนำ  ทิมวัฒน์ 

นักวิชำกำรพัสด ุ
ผช.จท.พัฒนำชุมชน 

12  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

7 
นำงสำวปริศนำ  เครือเหลำ 
นำงสำวยุวดี  ซันซำและ 

นักวิชำกำรศึกษำ 
คนงำนทั่วไป 

13  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

8 
นำงสำวปรียำภรณ์  ทองย้อย 
นำงสำวจ ำรัส  ศรีอ ำพรรณ 
นำงสำวชิสำ  มงคลฉัตรพร 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

14  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

9 
นำงพิณทอง  จับใจ 
นำงสำวธิดำรัตน์  ทวีศรี 

นักจัดกำรงำนทั่วไป 
ผู้ชว่ยนักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม 

15  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

10 
นำงสำวนัดดำ  ย้ิมน้อย 
นำงอัดสรำ  เอ่ียมสะอำด 

นักทรัพยำกรบุคคล 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 

17  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

11 
นำงสำวรติมำ  ตำละลักษณ ์
นำงสำวจินตนำ  บัวสะอำด 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ 
คนสวน 

18  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

12 
นำงสำววิจิตรพร  ส้มเทศ 
นำงสำวอำรีรัตน์ ชะเอมน้อย 

นักพัฒนำชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 

24  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

13 
นำงสำวทิพธนำ  ภู่ทอง 
นำงขนิษฐำ เสนศิลำ 

นักวิชำกำรกำรเงินและบัญช ี
นักวิชำกำรสำธำรณสขุ 

25  เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
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    โดยให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น มีหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ ตำมท่ีประชำชนมำ
ขอรับบริกำรในช่วงวันหยุด วันเสำร์ – วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น.  
โดยอยู่ในควำมควบคุมของรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 

 
ผู้ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรประชำชน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน เดือน ปี หมำยเหตุ 

1 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
รองปลัด 

อบต.นำพันสำม 
1 เม.ย. – 30 เม.ย. 64 ผู้ตรวจ 

 
  โดยมีหน้ำที่ 
  ให้ค ำแนะน ำและสอดส่องตรวจตรำกวดขันกำรให้บริกำรประชำชน โดยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้ำที่โดยเคร่งครัด หำกพบว่ำมีปัญหำหรือข้อขัดข้องต่ำงๆ ให้รำยงำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้ปฏิบัติ
รำชกำรแทนทรำบทันที 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่  1  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป 
    
                                         สั่ง ณ วันที่ ...31...เมษำยน.....พ.ศ.....2564...... 

 
 
              

(นำยประสิทธิ์  รวมสิน) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

    
 
 

ค ำสั่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
ที ่ 63  /  2564 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ ตรวจและอยู่เวรยำม รักษำกำรประจ ำที่ท ำกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
ประจ ำเดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2564 

 
   

ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม ได้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ตรวจและอยู่เวรยำม รักษำกำร
ประจ ำที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม ในช่วง เวลำกลำงคืนตั้งแต่เวลำ 16.30 -  08.30 น. 
ประจ ำเดือน เมษำยน  พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม
และปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับกำรรักษำสถำนที่รำชกำรให้มีควำมปลอดภัยและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งให้พนักงำนส่วนต ำบล และลูกจ้ำงผู้มีรำยชื่อแนบท้ำยค ำสั่งนี้ ตรวจเวรยำม และอยู่เวรยำม 
รกัษำสถำนที่รำชกำร ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
ผู้อยู่เวรยำมรักษำสถำนที่รำชกำร เวลำ 16.30 -  08.30 น. 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน เดือน ป ี ผู้ตรวจ 
1 นำยเพทำย  สุนทร คนงำนทั่วไป 1 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
2 นำยสมพร  โตทรัพย์ คนงำนทั่วไป 2 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
3 นำยอังกูล  ละมั่งทอง พนักงำนขับรถยนต์ 3 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
4 นำยณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 4 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
5 นำยจิรโรจน์  สุนทร คนงำนทั่วไป 5 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
6 นำยเพทำย  สุนทร คนงำนทั่วไป 6 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
7 นำยสมพร  โตทรัพย์ คนงำนทั่วไป 7 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
8 นำยอังกูล  ละมั่งทอง พนักงำนขับรถยนต์ 8 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
9 นำยณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 9 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

10 นำยจิรโรจน์  สุนทร คนงำนทั่วไป 10 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
11 นำยเพทำย  สุนทร คนงำนทั่วไป 11 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
12 นำยสมพร  โตทรัพย์ คนงำนทั่วไป 12 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
13 นำยอังกูล  ละมั่งทอง พนักงำนขับรถยนต์ 13 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
14 นำยณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 14 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
15 นำยจิรโรจน์  สุนทร คนงำนทั่วไป 15 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
16 นำยเพทำย  สุนทร คนงำนทั่วไป 16 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
17 นำยสมพร  โตทรัพย์ คนงำนทั่วไป 17 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
18 นำยอังกูล  ละมั่งทอง พนักงำนขับรถยนต์ 18 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
19 นำยณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 19 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน เดือน ป ี ผู้ตรวจ 
20 นำยจิรโรจน์  สุนทร คนงำนทั่วไป 20 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
21 นำยเพทำย  สุนทร คนงำนทั่วไป 21 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
22 นำยสมพร  โตทรัพย์ คนงำนทั่วไป 22 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
23 นำยอังกูล  ละมั่งทอง พนักงำนขับรถยนต์ 23 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
24 นำยณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 24 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
25 นำยจิรโรจน์  สุนทร คนงำนทั่วไป 25 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
26 นำยเพทำย  สุนทร คนงำนทั่วไป 26 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
27 นำยสมพร  โตทรัพย์ คนงำนทั่วไป 27 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
28 นำยอังกูล  ละมั่งทอง พนักงำนขับรถยนต์ 28 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
29 นำยณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 29 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
30 นำยจิรโรจน์  สุนทร คนงำนทั่วไป 30 เมษำยน 2564 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 

 
    

ผู้อยู่เวรยำมฯ ให้มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ผู้อยู่เวรยำมฯ ในช่วงเวลำกลำงคืน ตั้งแต่เวลำ 16.30 – 08.30 น. 
2. ให้ระมัดระวังกำรเกิดอัคคีภัยเป็นกรณีพิเศษ 
3. ให้ดูแลกำรเปิด – ปิด ไฟฟ้ำและเครื่องใช้ส ำนักงำนทุกชนิด ภำยในที่ท ำกำร อบต.นำพันสำม 
4. ให้ดูแลทรัพย์สินเอกสำรทำงรำชกำรที่เก็บรักษำไว้ที่ท ำกำร อบต.นำพันสำมให้ปลอดภัยจำกกำรโจรกรรม 
5. ควบคุมกำรเข้ำออกภำยในที่ท ำกำร อบต.นำพันสำม ของข้ำรำชกำรและบุคคลภำยนอก 
6. หำกมีพบเหตุกำรณ์ท่ีน่ำสงสัยว่ำจะเป็นอันตรำย ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรให้รีบรำยงำน

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำมหรือปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
7. หำกเกิดอัคคีภัยขึ้นทั้งภำยในเขต อบต. ในกรณีมีผู้ร้องขอให้รีบรำยงำนให้นำยก อบต. หรือผู้ปฏิบัติ

รำชกำรแทนทรำบทันที 
8. กำรเปลี่ยนเวรยำมจะต้องท ำเป็นหนังสือขออนุญำตปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม หำก

พิจำรณำอนุญำตจึงจะเปลี่ยนเวรยำมได้ 
 

ผู้ตรวจเวรยำมรักษำสถำนที่รำชกำร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วัน เดือน ปี หมำยเหตุ 

1 นำงสำวบุญส่ง คล้ ำพงษ์ 
รองปลัด 

อบต.นำพันสำม 
1 เม.ย. – 30 เม.ย. 64 ผู้ตรวจ 
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 โดยมีหน้ำที่ 
 
  ให้ค ำแนะน ำและสอดส่องตรวจตรำกวดขันกำรอยู่เวรยำมฯ ของผู้มีหน้ำที่อยู่เวรยำมฯ โดยให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด หำกพบว่ำมีปัญหำหรือข้อขัดข้องต่ำงๆ หรือมีกำรละทิ้งหน้ำที่ให้รีบรำยงำน
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนทรำบทันที 
 
  ทั้งนี ้ตั้งแต่ วันที่  1  เดือน  เมษำยน   พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป 
    
                                     สั่ง ณ วันที่ ...31....มีนำคม......พ.ศ.....2564...... 
 
 
 
              

(นำยประสิทธิ์  รวมสิน ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


