
 
 
    
 
 
 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
ที ่ 519  /  2562 

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

---------------------------------------------- 
 
  ด้วยส านักปลัดได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงพักเท่ียงเวลา (12.00 น. – 13.00 
น.) และช่วงเย็น เวลา (16.00 น. – 17.30 น.) เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ
ขยายเวลาการให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ขอขยายเวลาให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงเวลา 
(12.00 น. – 13.00 น.) และช่วงเย็น เวลา (16.00 น. – 17.30 น.) ของวันจันทร์ – วันศุกร์ ดังนั้นจึงแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนล่วงหน้าก่อนเวลาท าการในช่วงพักเที่ยง ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2562  ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้ 
 
วัน  เดือน  ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ผู้ตรวจ 

2 มกราคม 2562 นางสาวนัดดา  ยิ้มน้อย นักทรัพยากรบุคคล นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
7 มกราคม 2562 นางสาวธิดารัตน์  ทวีศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
8 มกราคม 2562 นางจีรวรรณ  อินทรดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
9 มกราคม 2562 นางขนิษฐา  เสนศิลา นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
10 มกราคม 2562 นางปรียาภา  กุลทอง นักวิชาการพัสดุ นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
11 มกราคม 2562 นางรัตนา  ทิมวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
14 มกราคม 2562 นางนันทยา  อินทราพงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
15 มกราคม 2562 นางสุธิสา  วิวัฒน์ ผู้อ านวยการกองคลัง นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
16 มกราคม 2562 นางสาวจินตนา บัวสะอาด นักการภารโรง นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
17 มกราคม 2562 นางสาวทิพธนา  ภู่ทอง นักบริหารงานการเงินและบัญชี นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
18 มกราคม 2562 นางสาวจ ารัส  ศรีอ าพรรณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
21 มกราคม 2562 นางพิณทอง  จับใจ นักจัดการงานทั่วไป นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
22 มกราคม 2562 นางสาววิจิตรพร  ส้มเทศ นักพัฒนาชุมชน นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
23 มกราคม 2562 นางสาวอารีรัตน์  ชะเอมน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
24 มกราคม 2562 นางชมภูนุช  มะลิลา หัวหน้าส านักปลัด นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
25 มกราคม 2562 นางอัดสรา  เอ่ียมสะอาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
28 มกราคม 2562 นางสาวชิสา  มงคลฉัตรพร เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
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วัน  เดือน  ปี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ผู้ตรวจ 

29 มกราคม 2562 นางสาวปริศนา  เครือเหลา นักวิชาการศึกษา นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
30 มกราคม 2562 นางสาวรติมา  ตาละลักษณ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 
31 มกราคม 2562 นางสาวนัดดา  ยิ้มน้อย นักทรัพยากรบุคคล นางสาวบุญส่ง  คล้ าพงษ์ 

              
  โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ตามที่
ประชาชนมาขอรับบริการในช่วงพักเท่ียงของทุก วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 12.00 – 
13.00 น. และเวลา 16.30 – 17.30 น. และมีหน้าที่ในการ เปิด – ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงพักเท่ียงโดยอยู่ใน
ความควบคุมของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

 
ผู้ก ากับดูแลการให้บริการประชาชน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ รองปลัด 

อบต.นาพันสาม 
1 ม.ค. – 31 ม.ค. 62 ผู้ตรวจ 

 
  โดยมีหน้าที่ 
  ให้ค าแนะน าและสอดส่องตรวจตรากวดขันการให้บริการประชาชน โดยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องต่างๆ ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนทราบทันที 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
    

สั่ง ณ วันที่ ...31....ธันวาคม.....พ.ศ.....2561...... 
 
 
              

(นายประทิว  ปังข า) 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
 
 
 
 



 
 
    
 
 
 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
ที ่ 520  /  2562 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
---------------------------------------------- 

 
  ด้วยส านักปลัดได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์  เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
นาพันสาม และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขยายเวลาการให้บริ การ
ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุด      
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2562  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วัน เดือน ป ี ผู้ตรวจ 
1 นางปรียาภา  กุลทอง 

นางจีรวรรณ  อินทรดิษฐ์ 
นักวิชาการพัสดุ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

5 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 

2 นางสาวชิสา  มงคลฉัตรพร 
นางสาวปริศนา  เครือเหล่า 

เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการศึกษา 

6 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 

3 นางสุธิสา  วิวัฒน์ 
นางสาวจ ารัส  ศรีอ าพรรณ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

12 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 

4 นางพิณทอง  จับใจ 
นางสาวธิดารัตน์  ทวีศรี 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

13 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 

5 นางสาวนัดดา  ยิ้มน้อย 
นางอัดสรา  เอ่ียมสะอาด 

นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

19 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 

6 นางสาวรติมา  ตาละลักษณ์ 
นางสาวจินตนา  บัวสะอาด 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
นักการภารโรง 

20 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 

7 นางสาววิจิตรพร  ส้มเทศ 
นางสาวอารีรัตน์ ชะเอมน้อย 

นักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

26 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 

8 นางสาวทิพธนา  ภู่ทอง 
นางขนิษฐา เสนศิลา 

นักบริหารงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการสาธารณสุข 

27 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
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    โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ตามท่ีประชาชนมา
ขอรับบริการในช่วงวันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
โดยอยู่ในความควบคุมของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

 
ผู้ก ากับดูแลการให้บริการประชาชน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ รองปลัด 

อบต.นาพันสาม 
1 ม.ค. – 31 ม.ค. 62 ผู้ตรวจ 

 
  โดยมีหน้าที่ 
  ให้ค าแนะน าและสอดส่องตรวจตรากวดขันการให้บริการประชาชน โดยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องต่างๆ ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนทราบทันที 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
    
                                         สั่ง ณ วันที่ ...31....ธันวาคม.....พ.ศ.....2561...... 

 
 
              

(นายประทิว  ปังข า) 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 
 
 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
ที ่ 521  /  2562 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจและอยู่เวรยาม รักษาการประจ าที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

---------------------------------------------- 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจและอยู่เวรยาม รักษาการ
ประจ าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ในช่วง เวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 16.30 -  08.30 น. 
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามและ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรักษาสถานที่ราชการให้มีความปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างผู้มีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งนี้ ตรวจเวรยาม และอยู่เวรยาม รักษาสถานที่
ราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
  ผู้อยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ เวลา 16.30 -  08.30 น. 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วัน เดือน ป ี ผู้ตรวจ 
1 นายสมพร  โตทรัพย์ คนงานทั่วไป 1 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
2 นายอังกูล  ละมั่งทอง พนักงานขับรถยนต์ 2 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
3 นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส ผู้อ านวยการกองช่าง 3 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
4 นายณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 4 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
5 นายกิตติพงษ์  ฉิมพาลี พนักงานขับรถดับเพลิง 5 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
6 นายจิรโรจน์  สุนทร คนงานทั่วไป 6 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
7 นายเพทาย  สุนทร คนงานทั่วไป 7 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
8 นายสมพร  โตทรัพย์ คนงานทั่วไป 8 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
9 นายอังกูล  ละมั่งทอง พนักงานขับรถยนต์ 9 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 

10 นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส ผู้อ านวยการกองช่าง 10 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
11 นายณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 11 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
12 นายกิตติพงษ์  ฉิมพาลี พนักงานขับรถดับเพลิง 12 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
13 นายจิรโรจน์  สุนทร คนงานทั่วไป 13 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
14 นายเพทาย  สุนทร คนงานทั่วไป 14 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
15 นายสมพร  โตทรัพย์ คนงานทั่วไป 15 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
16 นายอังกูล  ละมั่งทอง พนักงานขับรถยนต์ 16 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
17 นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส ผู้อ านวยการกองช่าง 17 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
18 นายณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 18 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
19 นายกิตติพงษ์  ฉิมพาลี พนักงานขับรถดับเพลิง 19 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วัน เดือน ป ี ผู้ตรวจ 
20 นายจิรโรจน์  สุนทร คนงานทั่วไป 20 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
21 นายเพทาย  สุนทร คนงานทั่วไป 21 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
22 นายสมพร  โตทรัพย์ คนงานทั่วไป 22 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
23 นายอังกูล  ละมั่งทอง พนักงานขับรถยนต์ 23 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
24 นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส ผู้อ านวยการกองช่าง 24 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
25 นายณัฐวัฒน์  บุญทับ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 25 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
26 นายกิตติพงษ์  ฉิมพาลี พนักงานขับรถดับเพลิง 26 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
27 นายจิรโรจน์  สุนทร คนงานทั่วไป 27 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
28 นายเพทาย  สุนทร คนงานทั่วไป 28 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
29 นายสมพร  โตทรัพย์ คนงานทั่วไป 29 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
30 นายอังกูล  ละมั่งทอง พนักงานขับรถยนต์ 30 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 
31 นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส ผู้อ านวยการกองช่าง 31 มกราคม 2562 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ 

 
    

ผู้อยู่เวรยามฯ ให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ผู้อยู่เวรยามฯ ในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 16.30 – 08.30 น. 
2. ให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยเป็นกรณีพิเศษ 
3. ให้ดูแลการเปิด – ปิด ไฟฟ้าและเครื่องใช้ส านักงานทุกชนิด ภายในที่ท าการ อบต.นาพันสาม 
4. ให้ดูแลทรัพย์สินเอกสารทางราชการที่เก็บรักษาไว้ที่ท าการ อบต.นาพันสามให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม 
5. ควบคุมการเข้าออกภายในที่ท าการ อบต.นาพันสาม ของข้าราชการและบุคคลภายนอก 
6. หากมีพบเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัยว่าจะเป็นอันตราย ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการให้รีบรายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
7. หากเกิดอัคคีภัยขึ้นทั้งภายในเขต อบต. ในกรณีมีผู้ร้องขอให้รีบรายงานให้นายก อบต. หรือผู้ปฏิบัติ

ราชการแทนทราบทันที 
8. การเปลี่ยนเวรยามจะต้องท าเป็นหนังสือขออนุญาตปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม หาก

พิจารณาอนุญาตจึงจะเปลี่ยนเวรยามได้ 
 

ผู้ตรวจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1 นางสาวบุญส่ง คล้ าพงษ์ รองปลัด 

อบต.นาพันสาม 
1 ม.ค. – 31 ม.ค. 62 ผู้ตรวจ 
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 โดยมีหน้าที่ 
 
  ให้ค าแนะน าและสอดส่องตรวจตรากวดขันการอยู่เวรยามฯ ของผู้มีหน้าที่อยู่เวรยามฯ โดยให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องต่างๆ หรือมีการละทิ้งหน้าที่ให้รีบรายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทราบทันที 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
    
                                     สั่ง ณ วันที่ ...31....ธันวาคม.....พ.ศ.....2561...... 
 
 
              

(นายประทิว  ปังข า) 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


