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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
   ที ่   154  /๒๕64 

 เรื่อง ก าหนดและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างพร้อมทั้งแบ่ง
งานและมอบหมายหน้าที่ภายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ แก้ไขเพิ่มเติม 

********************** 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การการบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล เรื่อง กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ  ๙ และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕54 จึงให้มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ภายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ ดังต่อไปนี้ 

 นางปาริชาติ  ใจศรี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ( นักบริหารงานทั่วไป )
เลขที่ต าแหน่ง 26-3-01-2101-๐๐๑  มีหน้าที่ความรับผิดชอบก ากับดูแลส านักงานปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดังนี้ 

  (๑) บริหารงานทั่วไป ก ากับ ดูแล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสิงห์ 
 (๒) เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง ระบุไว้ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 (๓) ควบคุมตรวจสอบ การท างาน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของพนักงาน 
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
 (๔) ก ากับดูแล และรับผิดชอบให้การปฏิบัติหน้าที่การงานของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาสิงห์ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่ก าหนดไว้ 
 (๕) งานพัฒนาบุคลากร เช่นการฝึกอบรม การประชุม/ สัมมนา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 

(๖) งานการพาณชิย์ งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ์ 
 (๗) งานซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ 
 (8) ก ากับควบคุมเตรียมเรื่อง และเตรียมการประชุม การบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุมการท ารายงาน  
การประชุมผู้บริหาร 
 (9) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ฝึกอบรม และให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๑0) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้แบ่งการปฏิบัติงานของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามแผนงานและงาน  ดังต่อไปนี้ 

/ให้แบ่ง... 
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ให้แบ่งการปฏิบัติงานของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามแผนงานและงาน  ดังต่อไปนี้ 
1.งานบริหารงานทั่วไป 

 นางปาริชาติ  ใจศรี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ( นักบริหารงานทั่วไป ) 
เลขที่ต าแหน่ง 26-3-01-2101-๐๐๑ และให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (๑) ดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ของส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสิงห์ 
 (2) ดูแลงานด้านสวัสดิการ  สิทธิพึงมีพึงได้ตามระเบียบ  กฎหมาย ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 

 (3) ดูแลด้านการประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลและของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้บริหาร  
งานมวลชนชุมชน  การประชุมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 

 (4) ดูแลการบริหารราชการของฝุายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่เก่ียวข้อง  
 (5) ด าเนินการด้านแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (6) ร่วมเป็นตัวแทนประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องกรณีได้รับมอบหมาย 
 (7) ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบรายงานข้อมูล  ข้อเท็จจริงต่าง  ๆ  
 (8) ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าส านักปลัด 
 
 นายณรงค์ฤทธิ์  ชัยงาม ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  เลขท่ีต าแหน่ง  26-3-01-3102-001 
และให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (๑) ดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสิงห์ 
 (2) ดูแลงานด้านสวัสดิการ สิทธิพึงมีพึงได้ตามระเบียบ กฎหมาย ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 

 (3) ดูแลด้านการประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้บริหาร 
งานมวลชนชุมชน การประชุมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (4) ดูแลการบริหารราชการของฝุายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่เกี่ยวข้อง การออกหนังสือ
รับรอง 
 (5) จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (6) ดูแลด้านการจัดท าฐานข้อมูลระบบบุคลากรท้องถิ่น 
 (7) ร่วมเป็นตัวแทนประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องกรณีได้รับมอบหมาย  
 (8) ปฏิบัติหน้าอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 นางสาวพรสวรรค์  พันธ์เลิศ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ต าแหน่ง 26-3-01-4101-001 
และให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑) งานธุรการและงานสารบรรณของส านักงานปลัด 
 (2) งานเกี่ยวกับการดูแลรักษา การจัดการ การเตรียมการให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ
และการประสานงาน อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
 (3) ร่างพิมพ์ /จัดท ารายงานการประชุม /โต้ตอบหนังสือราชการต่างๆ 
 (4) การจัดส่งรายงานตามก าหนดเวลา 

 /(5) ลงทะเบียน... 
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 (5) ลงทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง 
 (6) งานจัดแฟูมเอกสารของส านักงานปลัด 
 (7) แจก / ส่งหนังสือราชการให้กับสมาชิก / ชุมชน / กลุ่มบุคคลต่าง  
 (8) แจ้งเวียนหนังสือภายใน และภายนอก 
 (9) คัดแยกแฟูม เอกสาร จากห้องผู้บริหาร ส่งตามส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (10) งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 (11) รับ ส่ง เอกสาร พัสดุ ที่จัดส่งไปรษณีย์ 
 (12) เผยแพร่ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (1๓) รับผิดชอบงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
 (1๔) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  
 (15) ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมและการขอใช้ห้องประชุมจากหน่วยงานอ่ืน 
 (๑6) งานเกี่ยวกับส านักงาน อาคารสถานที่ เช่น กิจกรรม ๕ส , การจัดนิทรรศการ 
 (1๗) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 นายมนตรี  สรวงศิริ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) งานส่งหนังสือราชการที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของส่วนราชการ 
(๓) งานพัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(๔) ดูแลรักษาความสะอาดอาคารส านักงาน ซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินของทางราชการ 
(๕) เป็นพลขับในการติดต่อประสานงานราชการต่าง ๆ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

นายสมบัติ  มูลจูล ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) งานส่งหนังสือราชการที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของส่วนราชการ 
(3) งานพัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(4) ดูแลรักษาความสะอาดอาคารส านักงาน ซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินของทางราชการ 
(5) เป็นพลขับรถบรรทุกน้ าในการให้บริการประชาชน 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นางสาวอมรรัตน์ ทาพิสุทธิ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
หน้าที่ดังนี้ 
 (1) ช่วยพิมพ์หนังสือราชการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (2) งานเกี่ยวกับการดูแลรักษา การจัดการ การเตรียมการให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
การติดต่อและการประสานงาน อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
 (3) ร่างพิมพ์ / โต้ตอบหนังสือราชการต่างๆ 
 (4) การจัดส่งรายงานตามก าหนดเวลา 
 (5) งานด้านสารบรรณของงานธุรการ ส านักปลัด 

 /(6)ลงทะเบียน 
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 (6) ลงทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง 
 (7) งานจัดแฟูมเอกสารของส านักงานปลัด 
 (8) แจก / ส่งหนังสือราชการให้กับสมาชิก / ชุมชน / กลุ่มบุคคลต่าง  
 (9) แจ้งเวียนหนังสือภายใน และภายนอก 
 (10) คัดแยกแฟูม เอกสาร จากห้องผู้บริหาร ส่งตามส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (11) งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 (12) รับ ส่ง เอกสาร พัสดุ ที่จัดส่งไปรษณีย์ 
 (13) ช่วยบันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 

(14) ช่วยงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
(15) ช่วยดูแลต้อนรับ บริการผู้มาติดต่อราชการที่ส านักงาน 

 (16) ช่วยดูแลความปลอดภัย ทรัพย์สินของทางราชการ 
(17) ช่วยดูแลอาคาร สถานที่ท างานให้เรียบร้อย  เหมาะสม  สวยงาม 
(18) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

นายบรรจง  กงซุย  ต าแหน่ง นักการภารโรง ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ เปิด – ปิดส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
(๒) ดูแลความสะอาดบริเวณรอบนอกส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
(๓) ช่วยดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ดูแล จัดเตรียม ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
(๕) ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของส่วนราชการ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

นางสาวเทวา  ชาลือ  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ดูแล จัดเตรียม ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
(๓) ช่วยดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
(๔) ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของส่วนราชการ 
(๕) ช่วยดูแลอาคาร สถานที่ท างานให้เรียบร้อย  เหมาะสม  สวยงาม 
(๖) ช่วยดูแลต้อนรับ  บริการผู้มาติดต่อราชการที่ส านักงาน 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.งานนโยบายและแผน 
นายเพชร  ลามค า  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ต าแหน่ง 26-3-01-3103-๐๐๑

รับผิดชอบงานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (๑) งานวิเคราะห์และประสานแผน 
 (๒) งานแผนการงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
 (๓) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกประเภท 
 (๔) งานรวบรวม-รายงานข้อมูลสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอก าหนดแนวทางการบริหารงาน 
 (๕) ด าเนินการด้านการเตรียมรวบรวมข้อมูล  ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
 (๖) ร่วมวางแผน  การจัดกิจกรรมในหน้าที่ทุกรูปแบบ 
 (๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.งานกฎหมายและคดี 
นางสาววันเพ็ญ  ฉั่นพัฒนาพงศ์ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การ

บริหารส่วนต าบล ) เลขที่ต าแหน่ง 26-3-00-1๑๐๑-๐๐๑ โดยมี นายนรินทร์ ศรีอุทา ต าแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสิงห์  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)    เลขที่ต าแหน่ง 26-3-01-1101-๐๐2          
และนายณรงค์ฤทธิ์  ชัยงาม ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (๑)  งานด าเนินการทางคดีเพ่ง  คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 (๒)  งานด าเนินการระบบ – ด าเนินการเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข ์

(๓)  งานตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
ก่อนการบังคับใช้ 
 (๔)  งานที่มีปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๕)  งานนิติกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ่าเอกทองปุ่น  สกุลซ้ง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เลขที่ต าแหน่ง  

26-3-01-3810-๐๐๑ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
(๑) งานอ านวยการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๒) งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ 
 (๓) งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
 (๔) งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 (๕) งานตรวจสอบและประสานงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 (๖) งานส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบลนาสิงห์ 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5.งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จ่าเอกทองปุ่น  สกุลซ้ง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เลขที่ต าแหน่ง  

26-3-01-3810-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) งานส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบลนาสิงห์ 
(๒) งานพัฒนาการท่องเที่ยว   
(๓) งานปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว  งานส ารวจแหล่งท่องเที่ยว  งานฟ้ืนฟ ู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
(๔) งานสนับสนุนการจัดท าแผนท่องเท่ียว 
(๕) งานระบบข้อมูลการท่องเที่ยว   
(๖) งานประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๗) งานประสานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับหน่วยงาน ต่าง ๆ  
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

6.งานส่งเสริมการเกษตร 
 จ่าเอกทองปุ่น  สกุลซ้ง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เลขที่ต าแหน่ง 
26-3-01-3810-๐๐๑ ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  รับผิดชอบและช่วยเหลือในการท าการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์  
ตรวจสอบ รับรองทางด้านการเกษตร เพ่ือให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(๒)  ผลิต และให้บริการด้านพืชไหม และปัจจัยการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามเปูาหมายและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

(๓)  ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เช่น การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย การพัฒนาที่ดิน การ
ส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้ าชลประธาน เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและเผยแพร่ความรู้
แก่เกษตรกร 

(๔)  ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต และจัดท าโครงการสนับสนุน การผลิตของเกษตรกร เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ผลผลิตของเกษตรกร 

(5) ช่วยดูแลความปลอดภัย ทรัพย์สินของทางราชการ 
 (6) ช่วยดูแลอาคาร สถานที่ท างานให้เรียบร้อย  เหมาะสม  สวยงาม 
 (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  5  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
     

                           ( นางสาววันเพ็ญ  ฉั่นพัฒนาพงศ์ ) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 


