
 

 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า 

 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน และพนักงานจ้างปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเท่ียง และนอกเวลาราชการ ใน
วันหยุดราชการ(เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

----------------------------------------------------------------------- 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย  ได้มีนโยบายให้ดำเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริการ  

ประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการใน ช่วงพักเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
วันหยุดราชการเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพ่ือเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  นั้น  
 

โดย อาศัยความตามมาตรา  ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ )  จึงแต่งต้ังให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตำบลตะก่ัวป่าตามคำสั่งที่ ๓๑๙ /๒๕๖๕ เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง วันหยุด
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  ซ่ึงคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 

  ๑.  ปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยง (๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.)  ตามรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง 
  ๒.  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ในวันหยุดราชการ  (เสาร์ – อาทิตย์)  และวันหยุด
นักขัตฤกษ์   (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)  ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง 

 

โดยจัดให้มีการบริการในกระบวนงาน  ดังนี้     
  ๑.  การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๒.  การขอรับการสนับสนุนน้ำเพ่ือการอุปโภค - บริโภค 
  ๓.  การรับแจ้งเหตุงานด้านสาธารณภัย  และการขอความช่วยเหลือ 

๔.  งานบริการอินเตอร์เน็ต 
๕.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และงานพัฒนาชุมชน 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
    

     

 

 

 

       นายสมชาย สง่าภาคภูมิ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า 

 



 
 
 

 
  คำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า 

ท่ี  319     /๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเท่ียง  และนอกเวลาราชการ 

ในวันหยุดราชการ  (เสาร์ – อาทิตย์)  และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
------------------------------------------- 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย  ได้มีนโยบายให้ดำเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริการ  
ประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการใน ช่วงพักเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
วันหยุดราชการเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพ่ือเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  นั้น  
 

      โดย อาศัยความตามมาตรา  ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ )  จึงแต่งต้ังให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะก่ัวป่า ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามตารางการอยู่เวรที่แนบท้ายคำสั่งนี้  

 

  ๑.  ปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยง (๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.)  ตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 
  ๒.  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ในวันหยุดราชการ  (เสาร์ – อาทิตย์)  และวันหยุด
นักขัตฤกษ์   (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)  ตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง 

 

โดยจัดให้มีการบริการในกระบวนงาน  ดังนี้     
  ๑.  การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๒.  การขอรับการสนับสนุนน้ำเพ่ือการอุปโภค - บริโภค 
  ๓.  การรับแจ้งเหตุงานด้านสาธารณภัย  และการขอความช่วยเหลือ 

๔.  งานบริการอินเตอร์เน็ต 
๕.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และงานพัฒนาชุมชน 

 

  โดยผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ให้บริการประชาชนในภารกิจหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  ให้ถือเป็นนโยบายสำคัญในการ
ให้บริการประชาชน  โดยยึดหลักความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และเสมอภาค 
  ๒.  ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ  หากมี
ปัญหาข้อขัดข้องที่ไม่สามารถแก้ไขได้  ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือปลัดองค์การบริหารส่วน



ตำบลตะก่ัวป่า  ทันที  และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ทราบเป็นรายเดือน  ในกรณีปกติหรือในกรณีที่เกิด
ปัญหาอุปสรรค 

 
   ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่ 1   เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

(นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายคำส่ัง  ท่ี  319     /     2565 ลงวันท่ี  1 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเท่ียง 

และนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ  (เสาร์ – อาทิตย์)   
และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

 ก่อนเวลาราชการ (๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.)   
๑ นางสาววนัชพร  ผกานนท์ นักพัฒนาชุมชน งานลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
๒ นายวิษณุ   หิรัญชาติ ผู้ช่วย จพง.พัฒนา

ชุมชน 

งานรับลงทะเบียนเงิน
สงเคราะห์ศพผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

๓ นาย ณัฐพล   อำภาผล ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

งานรับชำระภาษี 

๔ จ่าเอกฐาปนพงษ์  พลคัดซ้าย นักป้องกันฯ รับแจ้งเหตุสาธารณภัย 
๕ นายจักรินทร์  สิงหะเมธา ผอ.กองช่าง งานขอเลขที่บ้าน 
  

ช่วงพักเท่ียงวันทำการ (๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.) 
  

๑ นางสาว เบญวรรณ  เทพจิตร นิติกร งานรับชำระค่าธรรมเนียม 

๒ นางสุวิญชา   สร้างนอก จพง.พัฒน์ฯ งานสวัสดิกาชุมชน 
๓ นายน้ำมนต์   จ้อยศักดา นักวิชาการจัดเก็บ

รายได้ 
งานรับชำระภาษี 

๔. นายไชยพศ   หล้าธรรม หน.สป. รับแจ้งเหตุสาธารณภัย 
รับหนังสือราชการ 

  
ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

   

๑. ชุดท่ี ๑  
๑ นางอำพร บุตรจันทร์ 
๒.นายน้ำมนต์ จ้อยศักดา 
๓.นายวิษณุ หิรัญชาติ 
๔.นางสรภัส นามไธสง 
๕.นางสาวเบญจพร ตลอดไธสง 
๖.นางสาวเปรมสุดา แสงโตโพธิ์ 
 

 
ผอ.กองคลัง 
นวก.จัดเก็บรายได้ 
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
จพง.ธก. 
ตส. 
ผช.จพง.พัสดุ 

 

๒. ชุดที่ ๒ 
๑.นายจักรินทร์ สิงหะ
เมธา 
๒.นางสาวดวงดาว อุ่มเกษ 
๓.นายภัทรพงษ์ 

  
ผอ.กองช่าง 
นวก.กง.บช. 
นวก.จัดการทั่วไป 
นักพัฒน์ฯ 

 



สุวรรณฒน์ 
๔.นางสาววนัชพร ผกา
นนท์ 
๕.นายวิจิตติกรณ์ สีขอน 
 

ผช.ช่างไฟ 

๓ ชุดท่ี ๓ 
๑.นายไชยพศ หล้าธรรม 
๒.นางสาวจารุวรรณ เทพจิตร 
๓.จ่าอากาศเอกฐาปนะพงษ์ พลคัดซ้าย 
๔.นางเบญจมาศ ทับสีแก้ว 
๕.นางสุวิญชา สร้างการนอก 
 

 
หน.สป. 
นิติกร 
นักป้องกันฯ 
นวก.การคลัง 
จพง.พัฒนาชุมชน 

 

๔ ชุดท่ี ๔ 
๑.นายอุดม ห่อไธสง 
๒.จ่าเอกโกสินทร์ ทองแม้น 
๓.นางสาวสุภาวดี มูลไธสง 
๔.นางสาวจิราภรณ์ โพธิราชา 
๕.นายณัฐพล อำภาผล 
 

 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
จพง.ธก. 
ผช.จพง.จัดเก็บฯ 
ผช.นวก.วผ. 
ผช.จพง.ธก. 

 

     หมายเหตุ  
-ให้ผู้เข้าเวรในวันนักขัตฤกษ์ เข้าเวรแบบหมุนเวียนตามลำดับชุด 
-การรับแจ้งเหตุงานด้านสาธารณภัย  และการขอความช่วยเหลือ บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

                  โดยสามารถ ติดต่อได้ที่ เบอร์๐๔๓-๐๐๙ ,มือถือ  
     -  การปฏิบัติงานสามารถสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
 


