
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ที ่ 036 /  2562 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)และวันหยุดราชการ(วันเสาร์)  
ประจ าเดือน มีนาคม   พ.ศ.2562   

…..………………………………………….. 
 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดนโยบายปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนนอกเวลาราชการ เพ่ือให้บริการประชาชนตามนโยบายการปฏิรูป ระบบราชการของรัฐบาล และการ
สร้างมาตรฐานในเชิงรุก ในการบริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ให้หน่วยงานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปรับขยายเวลาในการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)
วันหยุดราชการ(วันเสาร์)  เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)
วันหยุดราชการ(วันเสาร์)  โดยถือปฏิบัติเป็นไปตามตารางการอยู่เวร  ดังนี้ 

1. เวรให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน) เวลา 12.00 – 13.00 น. 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ี อยู่เวร ชื่อ- สกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

1 1 มี.ค.62 นางสาวสนธิยา  แสนทวีสุข 

2 4 มี.ค.62 นางสาวกนกลักษณ์  ภูมรี 

3 5 มี.ค.62 นางสาวมะลิวัลย์  อ่อนสา 

4 6 มี.ค.62 นางสาวธัญรดา  ประสานวงศ์ 

5 7 มี.ค.62 นางวิชุดา  วิเศษ 

6 8 มี.ค.62 นายณัฐชัย  พันธ์ลี 

7 11 มี.ค.62 จ่าอากาศเอกอาทิตย์  ปุณประวัติ 

8 12 มี.ค.62 นางสาวปิยะพร  นีระเสน 

9 13 มี.ค.62 นายวิษณุ  ดวงแก้ว 

10 14 มี.ค.62 นางธัญญพัฒน์   สานุทัศน์ 

11 15 มี.ค.62 นางสางศิริประภา  ศิริประทุม 

12 18 มี.ค.62 นายทองอินทร์  กล้าเกิด 



13 19 มี.ค.62 จ่าเอกรุ่งโรจน์  น้อยวรรณะ 

14 20 มี.ค.62 นางวิมลรัตน์  พันธ์ลี 

15 21 มี.ค.62 นางนัฐพร   ฝุ่นเงิน 

16 22 มี.ค.62 นายไพรวัลย์   สิงห์แจ่ม 

17 25 มี.ค.62 นางสุขสันต์   ค าแสนราช 

18 26 มี.ค.62 นายยุทธพงษ์   เรืองประดับ 

19 27 มี.ค.62 นายวัชระ  ยอดทอง 

20 28 มี.ค.62 นางสาวปรียาภรณ์   มะโนรัตน์ 

21 29 มี.ค.62 นายวีระพันธ์  ขันธ์อ่อน 
 

2. ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ(วันเสาร์) เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ี อยู่เวร ชื่อ- สกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

1 2 มี.ค.62 นางสาวศิริประภา  ศิริประทุม 
นายวิจิตต์  แสงใส 

2 9 มี.ค.62 นางวิชุดา  วิเศษ 
นายยุทธพงษ์  เรืองประดับ 

3 16 มี.ค.62 นางสาวมะลิวัลย์  อ่อนสา 
นายไพรวัลย์  สิงห์แจ่ม 

4 23 มี.ค.62 นางนัฐพร  ฝุ่นเงิน 
นายวีระพันธ์  ขันธ์อ่อน 

5 30 มี.ค.62 นางสาวสนธิยา  แสนทวีสุข 
นายทองอินทร์  กล้าเกิด 

  
 
 มีหน้าที่ 

1. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
3. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
4. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
5. รับลงทะเบียนผู้พิการ 
6. จดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
7. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
8. จัดเก็บภาษีป้าย 



9. จดทะเบียนพาณิชย์ 
10. บริการถ่ายเอกสาร 

 ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
และตามระเบียบกฎหมายราชการต่อไป 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1 – 31  มีนาคม  พ.ศ. 2562   
 

         สั่ง  ณ  วันที่  28   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 

 

 
 

         (นายวรพจน์   พรรณวิไล) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีลงเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ (ช่วงพักกลางวัน) เวลา 12.00-13.00 น. 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ี อยู่เวร ชื่อ- สกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 1 มี.ค.62 นางสาวสนธิยา  แสนทวีสุข   

2 4 มี.ค.62 นางสาวกนกลักษณ์  ภูมรี   

3 5 มี.ค.62 นางสาวมะลิวัลย์  อ่อนสา   

4 6 มี.ค.62 นางสาวธัญรดา  ประสานวงศ์   

5 7 มี.ค.62 นางวิชุดา  วิเศษ   

6 8 มี.ค.62 นายณัฐชัย  พันธ์ลี   

7 11 มี.ค.62 จ่าอากาศเอกอาทิตย์  ปุณประวัติ   

8 12 มี.ค.62 นางสาวปิยะพร  นีระเสน   

9 13 มี.ค.62 นายวิษณุ  ดวงแก้ว   

10 14 มี.ค.62 นางธัญญพัฒน์   สานุทัศน์   

11 15 มี.ค.62 นางสางศิริประภา  ศิริประทุม   

12 18 มี.ค.62 นายทองอินทร์  กล้าเกิด        

13 19 มี.ค.62 จ่าเอกรุ่งโรจน์  น้อยวรรณะ   

14 20 มี.ค.62 นางวิมลรัตน์  พันธ์ลี   

15 21 มี.ค.62 นางนัฐพร   ฝุ่นเงิน   

16 22 มี.ค.62 นายไพรวัลย์   สิงห์แจ่ม   

17 25 มี.ค.62 นางสุขสันต์   ค าแสนราช   

18 26 มี.ค.62 นายยุทธพงษ์   เรืองประดับ   

19 27 มี.ค.62 นายปิยะวัฒน์  แสงทอง   

20 28 มี.ค.62 นางสาวปรียาภรณ์   มะโนรัตน์   

21 29 มี.ค.62 นายวีระพันธ์  ขันธ์อ่อน   

                                                                                                                                                                         
 
 



 
บัญชีลงเวลาให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ(วันเสาร์) เวลา 08.30-16.30 น. 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ี อยู่เวร ชื่อ- สกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 2 มี.ค.62 
 

นางสาวศิริประภา  ศิริประทุม   

นายวิจิตต์  แสงใส  

2 9 มี.ค.62 นางวิชุดา  วิเศษ   

นายยุทธพงษ์  เรืองประดับ  

3 16 มี.ค.62 
 

นางสาวมะลิวัลย์  อ่อนสา   

นายไพรวัลย์  สิงห์แจ่ม  

4 23 มี.ค.62 นางนัฐพร  ฝุ่นเงิน                                                                                                                                                          

นายวีระพันธ์  ขันธ์อ่อน                      

5 

 

30 มี.ค.62 
 

นางสาวสนธิยา  แสนทวีสุข   

นายทองอินทร์  กล้าเกิด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีลงเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ (ช่วงพักกลางวัน) เวลา 12.00-13.00 น. 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ี อยู่เวร ชื่อ- สกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 1 มี.ค.62 นางสาวสนธิยา  แสนทวีสุข   

2 4 มี.ค.62 นางสาวกนกลักษณ์  ภูมรี   

3 5 มี.ค.62 นางสาวมะลิวัลย์  อ่อนสา   

4 6 มี.ค.62 นางสาวธัญรดา  ประสานวงศ์   

5 7 มี.ค.62 นางวิชุดา  วิเศษ   

6 8 มี.ค.62 นายณัฐชัย  พันธ์ลี   

7 11 มี.ค.62 จ่าอากาศเอกอาทิตย์  ปุณประวัติ   

8 12 มี.ค.62 นางสาวปิยะพร  นีระเสน   

9 13 มี.ค.62 นายวิษณุ  ดวงแก้ว   

10 14 มี.ค.62 นางธัญญพัฒน์   สานุทัศน์   

11 15 มี.ค.62 นางสางศิริประภา  ศิริประทุม   

12 18 มี.ค.62 นายทองอินทร์  กล้าเกิด        

13 19 มี.ค.62 จ่าเอกรุ่งโรจน์  น้อยวรรณะ   

14 20 มี.ค.62 นางวิมลรัตน์  พันธ์ลี   

15 21 มี.ค.62 นางนัฐพร   ฝุ่นเงิน   

16 22 มี.ค.62 นายไพรวัลย์   สิงห์แจ่ม   

17 25 มี.ค.62 นางสุขสันต์   ค าแสนราช   

18 26 มี.ค.62 นายยุทธพงษ์   เรืองประดับ   

19 27 มี.ค.62 นายปิยะวัฒน์  แสงทอง   

20 28 มี.ค.62 นางสาวปรียาภรณ์   มะโนรัตน์   

21 29 มี.ค.62 นายวีระพันธ์  ขันธ์อ่อน   

                                                                                                                                                                         
 
 



 
บัญชีลงเวลาให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ(วันเสาร์) เวลา 08.30-16.30 น. 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี ท่ี อยู่เวร ชื่อ- สกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 2 มี.ค.62 
 

นางสาวศิริประภา  ศิริประทุม   

นายวิจิตต์  แสงใส  

2 9 มี.ค.62 นางวิชุดา  วิเศษ   

นายยุทธพงษ์  เรืองประดับ  

3 16 มี.ค.62 
 

นางสาวมะลิวัลย์  อ่อนสา   

นายไพรวัลย์  สิงห์แจ่ม  

4 23 มี.ค.62 นางนัฐพร  ฝุ่นเงิน                                                                                                                                                         

นายวีระพันธ์  ขันธ์อ่อน                      

5 

 

30 มี.ค.62 
 

นางสาวสนธิยา  แสนทวีสุข   

นายทองอินทร์  กล้าเกิด  

 


