
 
 
 
 

 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

ที ่239 /2561 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักกลางวัน) 

………………….................................………………. 

  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดนโยบายปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักกลางวัน) เพ่ือให้บริการประชาชนตามนโยบายการปฏิรูป ระบบ
ราชการของรัฐบาล และการสร้างมาตรฐานในเชิงรุก ในการบริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ให้
หนว่ยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปรับขยายเวลาในการบริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา (ช่วงพัก
กลางวัน) เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการประชาชนในช่วงนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 08.30 น. และ 16.30 น. – 17.00 น. 
และช่วงเวลาพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น. โดยถือปฏิบัติเป็นไปตามตารางการอยู่เวร ดังนี้ 
 

วันที่ปฏิบัติหน้าที่ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ต าแหน่ง หมายเหตุ 

วันจันทร์ นางณัฐวดี สิงห์ลอ 
นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ  
นางสาวซอฟีย๊ะ สูเล๊าะ 
 

ปลัด อบต.กายูบอเกาะ 
นักวิชาการพัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

 

วันอังคาร นางสาวยาสณี หะยีลาเต๊ะ 
นางสาวรัชมา ดาเดะ 
นายอัสนี ตะละมะ 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยช่างโยธา 

 

วันพุธ นายพงศกร เสนะเกตุ 
นางซอยบัส สุภารี 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

วันพฤหัสบดี นางสาวอัจฉรา ช าระ 
นางสาวรอซีต๊ะ แยนา 
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 

วันศุกร์ นางสาวซาวีย๊ะ เจ๊ะแว 
นางสาวพจนา แซ่ว่อง 
นางสาวมาซีเต๊าะ กาโบ๊ะ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
 

 

 

/มีหน้าที่...... 
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มีหน้าที่ 

1. จัดเก็บภาษีป้าย 
2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
3. จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
4. จดทะเบียนพาณิชย์ 
5. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
6. การรับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะช ารุด 
7. การขอสนับสนุนน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
8. การขอใบรับรองการตรวจสภาพบ้านในการขอบ้านเลขที่ 
9. การให้ค าปรึกษาและบริการแบบแปลนบ้านเพื่อประชาชน 
10. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
11. การช่วยเหลือสาธารณภัย 
12. ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
13. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
14. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
15. รับลงทะเบียนผู้พิการ 
16. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(พ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม.) 
17. บริการอินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) 
18. บริการถ่ายเอกสาร 

 ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
ตามระเบียบกฎหมายราชการและขอมอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการรับผิดชอบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการตาม
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นรายไตรมาสเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริการต่อไป 

 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

(ลงชื่อ)  
                                    (นายอาสมี เซะบากอ) 

                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

 

 

 



 

  
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง  การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักกลางวัน) 

………………….................................………………. 

  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดนโยบายปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักกลางวัน) เพ่ือให้บริการประชาชนตามนโยบายการปฏิรูป ระบบ
ราชการของรัฐบาล และการสร้างมาตรฐานในเชิงรุก ในการบริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ให้
หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปรับขยายเวลาในการบริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพัก
กลางวัน) เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะจึงได้ก าหนดงานให้บริการ
ประชาชนในช่วงนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 08.30 น. และ 16.30 น. – 17.00 น. และ
ช่วงเวลาพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น.ดังนี้ 

การบริการประชาชน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา 

กองคลัง 

1. จัดเก็บภาษีป้าย 

 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

3 .  ผู้ มี หน้ าที่ เ สี ยภ าษี ป้ า ยช า ร ะ เ งิ น และรั บ
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน/
ส าเนาทะเบียนบ้าน 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่
ผ่านมา (ภ.ป.7) 

2. จัดเก็บภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดง
รายการภาษีโรงเรือนฯ (ภ.ร.ด.2) พร้อมเอกสาร
ประกอบ 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินช าระเงินและ
รับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.12) 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน/
ส าเนาทะเบียนบ้าน 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือน
และท่ีดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12) 

3.  จั ด เก็ บภาษีบ า รุ ง
ท้องที ่

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) พร้อมเอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน/
ส าเนาทะเบียนบ้าน 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุง
ท้องที่ปีท่ีผ่านมา (ภ.บ.ท.11) 
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การบริการประชาชน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา 

4 .  รั บ จ ด ท ะ เ บี ย น
พาณิชย์ 

1. ผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์กรอกแบบค าขอจด
ทะเบียน (แบบ ทพ.) 

2. ลงพ้ืนที่ตามที่อยู่ เ พ่ือตรวจสอบร้านที่ขอจด
ทะเบียน 

3. ออกเอกสารทะเบียนการค้าให้แก่ผู้ขอ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน/
ส าเนาทะเบียนบ้าน 

2. ภาพถ่ายร้านค้า 

กองช่าง 

5 . ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต
ก่อสร้างอาคาร 

 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม
แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง
(แบบ ข.1) พร้อมยื่นเอกสาร 

2. นายตรวจ ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบ
สภาพสาธารณะ 

3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

 

1.บัตรประจ าตั วประชาชน/
ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

2. ส าเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า 
(กรณีผู้ ขอไม่ ใช่ เจ้ าของต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือ
ส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน 

3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่าง
เจ้าของ 

4 .  ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ข อ ง
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม
ควบ คุ ม ข อ งผู้ อ อก แบบ แล ะ
ค านวณโครงการสร้างอาคาร 

5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิ ช า ชี พ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ข อ ง
ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

6 .  รั บ แ จ้ ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะช ารุด 

1. ผู้ขอยื่นแบบค าร้องทั่วไป 

2. เสนอผู้บริหารอนุมัติ 

3. ช่างไฟฟ้าด าเนินการซ่อมแซมไฟตามจุดที่ได้รับแจ้ง 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน 

7. การขอสนับสนุนน้ า
เพ่ืออุปโภคและบริโภค 

1. ผู้ขอยื่นแบบค าร้องทั่วไป 

2. แจ้งเจ้าหน้าที่ประจ ารถบรรทุกน้ า 

3. ผู้บริหารอนุมัติ 

4. ให้การสนับสนุนออกแจกจ่ายน้ า 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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การบริการประชาชน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา 

8.การขอใบรับรองการ
ตรวจสภาพบ้านในการ
ขอบ้านเลขท่ี 

1. ยื่นใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดย
ผู้ใหญ่บ้าน หรือก านันท้องที่ที่บ้านที่ปลูกสร้างเสร็จ
ตั้งอยู่ 

2. เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่
ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  เช่น โฉนดที่ดิน  , น.ส.3 ,ส.ป.ก 
เป็นต้น  กรณีสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อ่ืน  
ต้องมีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้น
ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นประกอบด้วย 

3. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือหนังสือรับรองสิ่ง
ปลูกสร้าง 

4.  รู ปถ่ ายบ้ านที่ ปลู กสร้ า ง เสร็ จทั้ ง  4  ด้ าน 
(ด้านหน้า – ด้านหลัง - ด้านข้างซ้าย - ด้านข้างขวา)   

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่น
ค าร้องพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ  จ านวน  1  ชุด 

2.หนังสือมอบอ านาจมอบหมาย
จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณี
ไม่สามารถมาติดต่อขอเลขที่บ้าน
ด้ วยตนเองพร้ อมส า เนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ /
มอบหมายและผู้รับมอบอ านาจ/
มอบหมาย รวมทั้งพยานบุคคล 
จ านวน 2 คน ลงลายมือชื่อหรือ
ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาใน
หนังสือมอบอ านาจ/มอบหมาย  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องให้
ครบถ้วนทุกฉบับ จ านวน 1  ชุด 

9. การให้ค าปรึกษาและ
บริการแบบแปลนบ้าน
เพ่ือประชาชน 

1. กรอกค าร้องเพ่ือขอรับบริการ 

2. นายช่างด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

3. ช าระค่าธรรมเนียมแบบแปลนบ้าน 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ส าเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง
บ้าน 

ส านักงานปลัด 

10. รับแจ้งเรื่องราวร้อง
ทุกข ์

 

1. ผู้ร้องทุกข์/จดหมาย/ค าร้องทั่วไป/กระดาน
เสวนาเว็บเพจ อบต.กายูบอเกาะ 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลงทะเบียนรับ 

3. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

4. แจ้งผลการด าเนินการแก่ประชาชน 

5. รายงานตามสายบังคับบัญชา 

 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

 

11. การช่วยเหลือ     
สาธารณภัย 

1. ผู้ขอรับการช่วยเหลือแจ้งด้วยตนเอง 

2. ผู้บริหารมีค าสั่งอนุมัติ 

3. เจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือในทันที 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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12.  ให้บริ การข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

1. กรอกแบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสารฯ ให้ครบถ้วน 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

3. รับเอกสารข้อมูลตามที่ร้องขอ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

13. รับลงทะเบียนเด็ก
แรกเกิด 

1. กรอกแบบลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พร้อมเอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

3. เจ้าหน้าที่น าส่งเอกสารแก่ส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดยะลา 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3. ส าเนาสูติบัตร 

4. ส าเนาสมุดสีชมพู 

5. ส าเนาสมุดบัญชี 

14.รับลงทะเบียนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยจากส านักทะเบียนอ าเภอ 

2. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสมาชิก 
อบต. และผู้น าชุมชน 

3. รับลงทะเบียน คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาผู้มี
สิทธิ์รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

4. จั ดท าบัญชีผู้ ผ่ านการคัด เลื อกในการรับ เงิ น
สงเคราะห์เบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุและติดประกาศโดย
เปิดเผยภายใน 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน นายก อบต.
อนุมัติ ท าประวัติ พิจารณาจ่ายเงิน กรณีมีผู้คัดค้าน 
นายก อบต. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นายก 
อบต.เพื่อพิจารณาภายใน 15 วัน 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

15. รับลงทะเบียนเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

1. ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคน
พิการผ่านสมาชิก อบต. และผู้น าชุมชน 

2. รับลงทะเบียนผู้พิการตลอดปีงบประมาณ 

3. คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธิ์รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

4. จัดท าบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและติดประกาศโดย
เปิดเผยภายใน 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน นายก อบต.
อนุมัติ ท าประวัติ พิจารณาจ่ายเงิน กรณีมีผู้คัดค้าน 
นายก อบต. ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นายก 
อบต.เพื่อพิจารณาภายใน 15 วัน 

1. บัตรประจ าตัวผู้พิการ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
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16. การขออนุญาต
จัดตั้ งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร (พ้ืนที่เกิน 200 
ตร.ม.) 

- อนุญาตใหม่/ต่อ
ใบอนุญาต 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมออก
ตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแนะน า
ด้านสุขาภิบาล 

3. เจ้าหน้าที่พิจาณาออกใบอนุญาต 

4. ผู้ ขออนุญาตช าระค่า ธรรมเนียมพร้อมรับ
ใบอนุญาต 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน 

2. ใบรับรองแพทย์ผู้ประกอบ
อาหาร(กรณีร้านอาหาร) 

3. ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ใบจด
ทะเบียนร้านค้า(ถ้ามี) 

4. หนั งสือมอบอ านาจพร้อม
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้
มอบและผู้รับมอบอ านาจกรณีไม่
สามารถด าเนินการเองด้วยตนเอง 

5. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวม
หมวก ไม่สวมแว่นตาด า ของเจ้าของ
กิจการ ขนาด 1x1 น้ิว 2 รูป 

1 7 . ใ ห้ บ ริ ก า ร
อินเตอร์ เน็ตฟรี  (Free 
WIFI) 

1. กรอกแบบค าร้องขอใช้อินเตอร์เน็ต 

2. เจ้าหน้าที่มอบรหัส Wifi แก่ผู้ขอใช้บริการ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

18. บริการถ่ายเอกสาร
ฟรี (เฉพาะเอกสารที่ใช้
ติดต่อราชการ) 

1. ยื่นบัตรประชาชนและกรอกค าร้องการขอใช้
บริการ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

 

 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

(ลงชื่อ)  
                                    (นายอาสมี เซะบากอ) 

                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

    


