
 

 

 
    
 
 

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
ที ่ 164   /  2564 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนล่วงเวลาทำการในช่วงพักเที่ยง 
(เวลา 12.00 น. – 13.00 น.) และช่วงเย็น (เวลา 16.30 น. – 17.30 น.) 

---------------------------------------------- 
  ด้วยสำนักปลัดได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงพักเท่ียงเวลา (12.00 น. – 13.00 
น.) และช่วงเย็น เวลา (16.00 น. – 17.30 น.) เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ
ขยายเวลาการให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ขอขยายเวลาให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงเวลา 
(12.00 น. – 13.00 น.) และช่วงเย็น เวลา (16.00 น. – 17.30 น.) ของวันจันทร์ – วันศุกร์ ดังนั้นจึงแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนล่วงหน้าก่อนเวลาทำการในช่วงพักเท่ียง ประจำเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564   
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 
วัน  เดือน  ปี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ผู้ตรวจ 

1 กรกฎาคม 2564 นางสาวธิดารัตน์  ทวีศรี ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นางสาวบุญสง่  คลำ้พงษ ์
2 กรกฎาคม 2564 นางขนิษฐา  เสนศิลา นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

5 กรกฎาคม 2564 นางปรียาภา  กุลทอง นักวิชาการพัสดุ นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

6 กรกฎาคม 2564 นางรัตนา  ทิมวัฒน์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ ์

7 กรกฎาคม 2564 นางนันทยา  อินทราพงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ ์

8 กรกฎาคม 2564 นางสาวปรียาภรณ์ ทองย้อย ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

9 กรกฎาคม 2564 นางสาวจินตนา  บัวสะอาด คนสวน นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

12  กรกฎาคม 2564 นางสาวทิพธนา  ภู่ทอง นักวิชาการการเงินและบัญชี นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

13 กรกฎาคม 2564 นางสาวจำรัส  ศรีอำพรรณ ผู้ช่วยนักทรัพยากรมนุษย์ นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

14 กรกฎาคม 2564 นางพิณทอง  จับใจ นักจัดการงานทั่วไป นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

15 กรกฎาคม 2564 นางสาววิจิตรพร  ส้มเทศ นักพัฒนาชุมชน นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

16 กรกฎาคม 2564 นางสาวอารีรัตน์  ชะเอมน้อย ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

19 กรกฎาคม 2564 นางชมภูนุช  มะลิลา หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

20 กรกฎาคม 2564 นางอัดสรา เอีย่มสะอาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

21 กรกฎาคม 2564 นางสาวชิสา มงคลฉัตรพร เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

22 กรกฎาคม 2564 นางสาวปริศนา เครือเหลา นักวิชาการศึกษา นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

23 กรกฎาคม 2564 นางสาวรติมา  ตาละลักษณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

27 กรกฎาคม 2564 นางสาวนัดดา  ยิ้มน้อย นักทรัพยากรบุคคล นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 
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วัน  เดือน  ปี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ผู้ตรวจ 

29 กรกฎาคม 2564 นางสาวธิดารัตน์  ทวีศรี ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ ์
30 กรกฎาคม 2564 นางขนิษฐา  เสนศิลา นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวบุญส่ง  คลำ้พงษ์ 

 
         
  โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆตามท่ี
ประชาชนมาขอรับบริการในช่วงพักเท่ียงของทุก วันจันทร์ – วันศกุร์ ยกเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 12.00 – 
13.00 น. และเวลา 16.30 – 17.30 น. และมีหน้าที่ในการ เปิด – ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงพักเท่ียงโดยอยู่ใน
ความควบคุมของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 

 
ผู้กำกับดูแลการให้บริการประชาชน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
รองปลัด 

อบต.นาพันสาม 
1 ก.ค. – 31 ก.ค. 64 ผู้ตรวจ 

 
  โดยมีหน้าที่ 
  ให้คำแนะนำและสอดส่องตรวจตรา กวดขันการให้บริการประชาชน โดยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องต่างๆ ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนทราบทนัที 
 
  ทั้งนี ้ ต้ังแต่  วันที่  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เปน็ต้นไป 
    

        สั่ง ณ วันที่ .....30...มถิุนายน....พ.ศ.....2564...... 
 
       
        

      (นายประสิทธิ์  รวมสิน) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
      
 
 

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
ที ่  165  /  2564 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
  ด้วยสำนักปลัดได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์  เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นาพันสาม และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุด      
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ประจำเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน ป ี ผู้ตรวจ 

1 
นางกุสุมา แมลงทับ 
นางปัทมา ลาขุนทด 

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 
ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ทั่วไป) 

3  กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ ์

2 
นางวราภรณ์  ทองขาว 
นางสุภาณี มูลจั่น 

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 
ผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก (ทั่วไป) 

4  กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ ์

3 
นางชมภูนชุ มะลลิา 
นางนันทยา อินทราพงษ ์

หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ ์

10  กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ ์

4 
นางปรียาภา   กุลทอง 
นางรัตนา  ทิมวัฒน์ 

นักวิชาการพัสด ุ
ผช.จท.พัฒนาชุมชน 

11  กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ ์

5 
นางสาวปริศนา  เครือเหลา 
นางสาวยวุดี  ซันซาและ 

นักวิชาการศึกษา 
คนงานทั่วไป 

17  กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ ์

6 
นางสาวปรียาภรณ์  ทองย้อย 
นางสาวจำรัส  ศรีอำพรรณ 
นางสาวชิสา  มงคลฉัตรพร 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานธุรการ 

18  กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 

7 
นางพิณทอง  จับใจ 
นางสาวธิดารัตน์  ทวีศรี 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

24  กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ ์

8 
นางสาวนัดดา  ยิม้น้อย 
นางอัดสรา  เอ่ียมสะอาด 

นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

25  กรกฎาคม 2564 นางสาวบญุส่ง คล้ำพงษ ์

9 
นางสาวรติมา  ตาละลักษณ ์
นางสาวจินตนา  บัวสะอาด 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
คนสวน 

26  กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ ์

10 
นางสาววจิิตรพร  ส้มเทศ 
นางสาวอารีรัตน์ ชะเอมน้อย 

นักพัฒนาชมุชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ

28  กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ ์

11 
นางสาวทิพธนา ภู่ทอง 
นางขนิษฐา  เสนศิลา 

นักวิชาการการเงินและบญัช ี
นักวิชาการสาธารณสขุ 

31  กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ ์
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    โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ตามท่ีประชาชนมา
ขอรับบริการในช่วงวันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
โดยอยู่ในความควบคุมของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 

 
ผู้กำกับดูแลการให้บริการประชาชน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
รองปลัด 

อบต.นาพันสาม 
1 ก.ค. – 31 ก.ค. 64 ผู้ตรวจ 

 
  โดยมีหน้าที่ 
  ให้คำแนะนำและสอดส่องตรวจตรากวดขันการให้บริการประชาชน โดยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
หนา้ที่โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องต่างๆ ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนทราบทันที 
 
  ทั้งนี ้ ต้ังแต่  วันที่  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เปน็ต้นไป 
    

        สั่ง ณ วันที่ .....30...มถิุนายน....พ.ศ.....2564...... 
 
 
              

(นายประสิทธิ์  รวมสิน) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                          



 

 

    
 
 

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
ที ่ 166   /  2564 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจและอยู่เวรยาม รักษาการประจำที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
ประจำเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 
   

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจและอยู่เวรยาม รักษาการ
ประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 16.30 -  08.30 น. 
ประจำเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรักษาสถานที่ราชการให้มีความปลอดภัยและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างผู้มีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ ตรวจเวรยาม และอยู่เวรยาม 
รักษาสถานที่ราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
ผู้อยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ เวลา 16.30 -  08.30 น. 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง่ วัน เดือน ป ี ผู้ตรวจ 
1 นายณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
2 นายจิรโรจน์  สุนทร ช่างเครือ่งกำเนิดไฟฟ้า 2 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
3 นายเพทาย  สุนทร พนักงานดับเพลิง 3 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
4 นายสมพร  โตทรัพย์ พนักงานขับรถดบัเพลิง 4 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
5 นายกฤษดา  ทพิย์พงษ์ พนักงานจ้าง 5 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
6 นายวรวิสูตร  ฉิมพาลี ปลัด อบต.นาพันสาม 6 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
7 นายณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 7 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
8 นายจิรโรจน์  สุนทร ช่างเครือ่งกำเนิดไฟฟ้า 8 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
9 นายเพทาย  สุนทร พนักงานดับเพลิง 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 

10 นายสมพร  โตทรัพย์ พนักงานขับรถดบัเพลิง 10 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
11 นายกฤษดา  ทพิย์พงษ์ พนักงานจ้าง 11 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
12 นายวรวิสูตร  ฉิมพาลี ปลัด อบต.นาพันสาม 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
13 นายณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 13 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
14 นายจิรโรจน์  สุนทร ช่างเครือ่งกำเนิดไฟฟ้า 14 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
15 นายเพทาย  สุนทร พนักงานดับเพลิง 15 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
16 นายสมพร  โตทรัพย์ พนักงานขับรถดบัเพลิง 16 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
17 นายกฤษดา  ทพิย์พงษ์ พนักงานจ้าง 17 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
18 นายวรวิสูตร  ฉิมพาลี ปลัด อบต.นาพันสาม 18 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
19 นายณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 19 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน ป ี ผู้ตรวจ 
20 นายจิรโรจน์  สุนทร ช่างเครือ่งกำเนิดไฟฟ้า 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
21 นายเพทาย  สุนทร พนักงานดับเพลิง 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
22 นายสมพร  โตทรัพย์ พนักงานขับรถดบัเพลิง 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
23 นายกฤษดา  ทพิย์พงษ์ พนักงานจ้าง 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
24 นายวรวิสูตร  ฉิมพาลี ปลัด อบต.นาพันสาม 24 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
25 นายณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 25 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
26 นายจิรโรจน์  สุนทร ช่างเครือ่งกำเนิดไฟฟ้า 26 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
27 นายเพทาย  สุนทร พนักงานดับเพลิง 27 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
28 นายสมพร  โตทรัพย์ พนักงานขับรถดบัเพลิง 28 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
29 นายกฤษดา  ทพิย์พงษ์ พนักงานจ้าง 29 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
30 นายวรวิสูตร  ฉิมพาลี ปลัด อบต.นาพันสาม 30 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
31 นายณฐัวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 31 กรกฎาคม 2564 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 

 
    

ผู้อยู่เวรยามฯ ให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ผู้อยู่เวรยามฯ ในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 16.30 – 08.30 น. 
2. ให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยเป็นกรณีพิเศษ 
3. ให้ดูแลการเปิด – ปิด ไฟฟ้าและเครือ่งใช้สำนักงานทุกชนิด ภายในที่ทำการ อบต.นาพันสาม 
4. ให้ดูแลทรัพย์สินเอกสารทางราชการที่เก็บรักษาไว้ที่ทำการ อบต.นาพันสามให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม 
5. ควบคมุการเข้าออกภายในที่ทำการ อบต.นาพันสาม ของข้าราชการและบุคคลภายนอก 
6. หากมีพบเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัยว่าจะเป็นอันตราย ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการให้รีบรายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 
7. หากเกิดอัคคีภัยขึ้นทั้งภายในเขต อบต. ในกรณีมีผู้ร้องขอให้รีบรายงานให้นายก อบต. หรือผู้ปฏิบัติ

ราชการแทนทราบทันที 
8. การเปลี่ยนเวรยามจะต้องทำเป็นหนังสือขออนุญาตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม หาก

พิจารณาอนุญาตจึงจะเปลี่ยนเวรยามได้ 
 

ผู้ตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1 นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ 
รองปลัด 

อบต.นาพันสาม 
1 ก.ค. – 31 ก.ค. 64 ผู้ตรวจ 
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 โดยมีหน้าที่ 
 
  ให้คำแนะนำและสอดส่องตรวจตรากวดขันการอยู่เวรยามฯ ของผู้มีหน้าที่อยู่เวรยามฯ โดยให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องต่างๆ หรือมีการละทิ้งหน้าที่ให้รีบรายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทราบทันที 
 
 ทั้งนี ้ ต้ังแต่  วันที่  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เปน็ต้นไป 
    

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

(นายประสิทธิ์  รวมสิน ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


