
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 

     ที่   377    / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนล่วงหน้ำก่อนเวลำท ำกำร ในช่วงพักเที่ยง  

                        (เวลำ  12.00 น. - 13.00 น.)   และช่วงเย็น  (เวลำ 16.30 น.– 17.30 น.) 
------------------------------------------------------ 

  ด้วยส ำนักงำนปลัดได้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนในช่วงพัก เที่ย ง เวลำ  (12.00 น.- 
13.00 น.)  และช่วงเย็น เวลำ (16.00 น. - 17.00 น.)  เพ่ือให้บริกำรประชำชนที่มำติดต่อรำชกำรตำมนโยบำยของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม  และปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเกี่ยวกับกำร
ขยำยเวลำกำรให้บริกำรประชำชนตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม  ขอขยำยเวลำให้บริกำรประชำชน  ในช่วงพักเที่ยง              
เวลำ (12.00 น.-13.00 น.)  และช่วงเย็น เวลำ (16.30 น.– 17.30 น.) ของวันจันทร์ – วันศุกร์ ดังนั้นจึงแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่ ใ ห ้บริกำรประชำชนล่วงหน้ำก่อน เ วล ำท ำ กำ ร ในช่ว งพัก เ ที ่ย ง  ประจ ำเดือน   ตุลำคม   พ.ศ. 2561              
ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้  
 
วัน  เดือน  ปี ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ผู้ตรวจ 

1 ตุลำคม 2561 นำงสำวอำรีรัตน์   ชะเอมน้อย ผช.จพง.พัสดุ  นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
2 ตุลำคม 2561 นำงชมภูนุช         มะลิลำ หัวหน้ำส ำนักปลัด นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
3 ตุลำคม 2561 นำงอัดสรำ        เอ่ียมสะอำด ผช.จพง.จัดเก็บรำยได้ นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
4 ตุลำคม 2561 นำงสำวชิสำ       มงคลฉัตรพร เจ้ำพนักงำนธุรกำร นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
5 ตุลำคม 2561 นำงสำวปริศนำ   เครือเหลำ นักวิชำกำรศึกษำ นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
8 ตุลำคม 2561 นำงสำวรติมำ      ตำละลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
9 ตุลำคม 2561 นำงสำวนัดดำ     ยิ้มน้อย นักทรัพยำกรบุคคล นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 

10 ตุลำคม 2561 นำงสำวธิดำรัตน์   ทวีศรี   ผช.จพง.ธุรกำร นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
11 ตุลำคม2561 นำงจีรวรรณ     อินทรดิษฐิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน           นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
12 ตุลำคม 2561 นำงขนิษฐำ      เสนศิลำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
16 ตุลำคม 2561 นำงรัตนำ         ทิมวัฒน ์ ผช.จพง.พัฒนำชุมชน นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
17 ตุลำคม 2561 นำงนันทยำ       อินทรำพงษ์ ผช.จพง.ประชำสัมพันธ์  นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
18 ตุลำคม 2561 นำงสุธิสำ          วิวัฒน์        ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
19 ตุลำคม 2561 นำงสำวจินตนำ   บัวสะอำด นักกำรภำรโรง นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
22 ตุลำคม 2561 นำงสำวทิพธนำ    ภู่ทอง นักบริหำรงำนกำรเงินและบัญช ี นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
24 ตุลำคม 2561 นำงสำวจ ำรัส       ศรีอ ำพรรณ ผช.จพง.ธุรกำร นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
25 ตุลำคม 2561 นำงพิณทอง       จับใจ นักจัดกำรงำนทั่วไป นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
26 ตุลำคม 2561 นำงสำววิจิตรพร   ส้มเทศ พัฒนำชุมชน นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
29 ตุลำคม 2561 นำงสำวอำรีรัตน์   ชะเอมน้อย ผช.จพง.พัสดุ นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
30 ตุลำคม 2561 นำงชมภูนุช         มะลิลำ หัวหน้ำส ำนักปลัด นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
31 ตุลำคม 2561 นำงอัดสรำ        เอ่ียมสะอำด ผช.จพง.จัดเก็บรำยได้ นำงสำวบุญส่ง  คล้ ำพงษ์ 
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          โดยให้ผู้ที่ ได้รับกำรแต่งตั้ งดังกล่ำวข้ำงต้น  มีหน้ำที่ ให้บริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ  ตำมที่ 
ประชำชนมำขอรับบริกำร ในช่วงพักเที่ยงของทุก  วันจันทร์ – ศุกร์  ยกเว้นวันหยุดรำชกำรตั้ งแต่ เวลำ             
12.00 น. – 13.00 น.  และเวลำ 16.30 น. – 17.30 น.  และมีหน้ำที่ในกำร  เปิด – ปิด  เครื่องใช้ไฟฟ้ำ         
ในช่วงพักเท่ียงโดยอยู่ในควำมควบคุมของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
 
ผู้ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรประชำชน 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วัน  เดือน  ปี หมำยเหตุ 

1 นำงสำวบุญส่ง    คล้ ำพงษ์ 
รองปลัด  

อบต. นำพันสำม 
1 ต.ค. – 31 ต.ค. 61 ผู้ตรวจ 

         

โดยมีหน้ำที่ 
 ให้ค ำแนะน ำ และสอดส่องตรวจตรำกวดขันกำรให้บริกำรประชำชน  โดยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำ          

โดยเคร่งครัด หำกพบว่ำมีปัญหำหรือข้อขัดข้องต่ำงๆ ให้รำยงำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้ปฏิบัติรำชกำร
แทนทรำบทันที 

ทั้งนี้   ตั้งแต่  วันที่  1  เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2561   เปน็ต้นไป  

                    สั่ง   ณ  วันที่   30  เดือน   กันยำยน   พ.ศ. 2561  
 
 
 
 

(นำยประสิทธิ์       รวมสิน) 
  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


