
 

 

 

 

 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
ที่   545 / ๒๕61 

เรื่อง  ให้พนักงานส่วนต าบลออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ต าบลมดแดง 
 

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

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง เรื่อง ปฏิทินก าหนดการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีการด าเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และทบทวนแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 8 – 16 
มกราคม 2562 ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 – 7 ต าบลมดแดง โดยก าหนดให้เริ่มจัดประชุมเวลา 15.00 – 18.00 น. 
ของวันที่ก าหนดตามประกาศดังกล่าวนั้น 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และเพ่ิมช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ในช่วงนอกเวลาราชการ จึงให้พนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนด้านต่าง ๆ ออกหน่วย
ให้บริการเคลื่อนที่ ตามก าหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยให้พนักงานส่วนต าบลออกหน่วยให้บริการ
เคลื่อนที่ ดังนี้ 
           งานรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้แก่ 

1. นายภูริทัต  มณีรัตน์    ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
2. น.ส.สุกัญญา  รักน้อย  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
งานรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ได้แก่ 
1. นางกาญจนา  ศรีดอกไม้ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
งานรับยื่นแบบเพื่อช าระภาษี ได้แก่ 
1. น.ส.สมปอง  แตงโต  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
2. นายหิรัญ  อยู่คง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

  

 โดยให้พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมาย ออกให้บริการเคลื่อนที่ตามวันและเวลา              
ที่ประกาศก าหนดการไว้ ครบตามจ านวนวันจนแล้วเสร็จ หากผู้ที่ได้รับค าสั่งไม่สามารถออกให้บริการ                   
ตามก าหนดการดังกล่าวได้ ให้หัวหน้าส านักปลัด และผู้อ านวยการกองที่รับผิดชอบ ส่งเจ้าหน้าที่ท่านอ่ืน                
มาปฏิบัติหน้าที่ออกให้บริการแทน 
   

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562  

   สั่ง  ณ  วันที่  28  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
                                          

(นายบัญดิษฐ์  นวมทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
เรื่อง  ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง เรื่อง ปฏิทินก าหนดการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีการด าเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และทบทวนแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 8 – 16 
มกราคม 2562 ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 – 7 ต าบลมดแดง โดยก าหนดให้เริ่มจัดประชุมเวลา 15.00 – 18.00 น. 
ของวันที่ก าหนดตามประกาศดังกล่าวนั้น 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และเพ่ิมช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ในช่วงนอกเวลาราชการ จึงให้พนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนด้านต่าง ๆ ออกหน่วย
ให้บริการเคลื่อนที่ ตามก าหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยให้พนักงานส่วนต าบลออกหน่วยให้บริการ
เคลื่อนที่เพ่ือให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ งานรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และงานรับยื่นแบบ
เพ่ือช าระภาษี โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 วันที่   8 มกราคม 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเทพสุธาวาส 
หมู่ที่ 2 วันที่   9 มกราคม 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
หมู่ที่ 3 วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ริมบึงวังพลับ 
หมู่ที่ 5 วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 
หมู่ที่ 6 วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ศาลา SML หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนวัดวังพลับใต้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 

 

                                          
(นายบัญดิษฐ์  นวมทอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
 
 
 
 


