
 
 
 
 
 
 
  

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
 

เรื่อง   จัดตั้งศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
--------------------------------- 

  เพ่ือใหการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนไปอยางรวดเร็ว
และถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงจัดตั้ง
ศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยืนคําขอ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ ที่ประชาชนในทองถ่ินรองขอ คณะกรรมการศูนยบริการรวมประกอบดวย 

1. นายสุเทพ  ทองธรรมชาติ นายกอบต.ฯ  ประธานกรรมการ 
2. นายปรีชา  สะอาดเอ่ียม รองนายกฯ  รองประธาน 
3. นางนิทรา  กําลังหาญ รองนายกฯ  รองประธาน 
4. นายทัศนะ  ธรรมวิชิต ปลัด อบต.ฯ  กรรมการ 
5. นายภิรมย   แกวปาน รกก.ผอ.กองคลัง  กรรมการ 
6. น.ส.อิณพรรณวดี   ศรีวิริยไชย หน.สน.ปลัด  กรรมการ 
7. นางศุภรดา  ธรรมวิชิต รกก.ผอ.กองการศึกษาฯ กรรมการ 
8. นายบรรพจน  นุชอนงค ผอ.กองชาง  กรรมการ 
9. น.ส.สิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย นักจัดการงานทั่วไป คณะทํางานและเลขานุการฯ 
10. นางวาสนา  ออนเถ่ือน จพง.ธุรกการ  คณะทํางานและเลขานุการฯ 
ใหคณะทํางานมีหนาที่ดังตอไปน้ี 
1.รวบรวมกระบวนการงานบริการประชาชนในภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และให 

หนวยงานที่รับผิดชอบในแตละงานดําเนินการดังน้ี 
1.1 ปรับระบบการทํางานของแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการที่เช่ือมตอ 

ระหวางศูนยบริการรวมและหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนิน
ของแตละกระบวนงาน 

1.2 ปรับปรุงเอกสารคําขอในกระบวนงานตางๆ เพ่ือใหเขาใจงายและเกิดความสะดวก 
ในการกรอกเอกสาร 

1.3 จัดพิมพรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ประชาชนตองใชประกอบในการอนุมัติพรอม 
เอกสารคําขอในกระบวนงานตางๆ เพ่ือใหศูนยบริการรวมใชในการบริการประชาชน 

2. ใหจัดการอบรมเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจระบบวานและ 
รายละเอียดตางๆ ของแตละกระบวนงานที่มีการใหบริการในศูนยบริการรวม โดยมีการประสานกับหนวยงานที
ใหบริการในศูนยบริการรวมพรอมประกาศจัดตั้งศูนยบริการรวม และมอบหมายใหมีเจาหนาที่ปฎิบัติงาน ณ 
ศูนยบริการรวมหนาที่ ดังน้ี                                                                                                                                                                                                           

 



 
2.1 รับเรื่องขอนุญาต และตรวจสอบเอกสารหลักฐานประสานใหถูกตอง 
2.2 สงเรื่องใหกับหนวยงานกับหนวยงานเจาของเรื่อง เพ่ือดําเนินการตามหนาที่ 
2.3 ติดตามความคืบหนาเมื่อไดรับการสอบถามจากประชาชนผูรับบริการ 
2.4 แจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ 

โดยประชาชนผูรับบริการสามารถติดตอไดตามชองทางดังน้ี 
1. แจงทางโทรศัพท /โทรสาร ไดที่หมายเลข  0-3545-6250,0-3545-6270 

2. แจงทางโปรษณีย โดยจาหนาซองถึง องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  เลขที่ 222 หมูที่ 
2 ตําบลจรเขใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบรุี 72150 

3. แจงทาง E-mail : jarakeyai@hotmail.co.th  
4. fb อบต.จรเขใหญ 
5. เวปไซต อบต.จรเขใหญ 
6.แจงทางโทรศัพท หมายเลข  087-405-8847   

 
ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันที่      7     ธันวาคม   2561 

 

 
(นายสุเทพ  ทองธรรมชาติ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jarakeyai@hotmail.co.th


 
 
 
 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
 

ที่     929   /2561 
เรื่อง   แตงตั้ง คณะกรรมการจัดตั้งศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

--------------------------------- 
  เพ่ือใหการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนไปอยางรวดเร็ว
และถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 จึง
จัดตั้งศูนยบริการการรวมเพ่ือเปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถาม ย่ืนคําขอ อนุมัติ ขออนุญาตในเรื่องที่
เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภารกิเจของหนวยงานภายนอกที่ตอเน่ืองจากภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและตลอดจนเรื่องอ่ืนๆที่ประชาชนในทองถ่ินรองขอ  องคการบริหารสวนตําบลจระเขใหญ จึง
แตงตั้งคณะกรรมการศูนยบริการรวม ดังน้ี 

1.นายสุเทพ  ทองธรรมชาติ นายกอบต.ฯ  ประธานกรรมการ 
2.นายปรีชา  สะอาดเอ่ียม รองนายกฯ  รองประธาน 
3.นางนิทรา  กําลังหาญ  รองนายกฯ  รองประธาน 
4.นายทัศนะ  ธรรมวิชิต  ปลัด อบต.ฯ  กรรมการ 
5.นายภิรมย   แกวปาน  รกก.ผอ.กองคลัง  กรรมการ 
6.น.ส.อิณพรรณวดี  ศรีวิริยไชย หน.สน.ปลัด  กรรมการ 
7.นางศุภรดา  ธรรมวิชิต  รกก.ผอ.กองการศึกษาฯ กรรมการ 
8.นายบรรพจน  นุชอนงค ผอ.กองชาง  กรรมการ 
9.น.ส.สิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย  นักจัดการงานทั่วไป เลขานุการ 
10.นางวาสนา  ออนเถ่ือน จพง.ธุรกการฯ  ผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
ใหคณะทํางานมีหนาที่ดังตอไปน้ี 
1.รวบรวมกระบวนการงานบรกิารประชาชนในภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และให
หนวยงานที่รับผิดชอบในแตละงานดําเนินการดังน้ี 

1.1 ปรับระบบการทํางานของแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการที่เช่ือมตอระหวาง
ศูนยบริการรวมและหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินของแตละกระบวนงาน 

1.2 ปรับปรุงเอกสารคําขอในกระบวนงานตางๆ เพ่ือใหเขาใจงายและเกิดความสะดวกใน
การกรอกเอกสาร 

1.3 จัดพิมพรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ประชาชนตองใชประกอบในการอนุมัติพรอม
เอกสารคําขอในกระบวนงานตางๆ เพ่ือใหศูนยบริการรวมใชในการบริการประชาชน 
2. ใหจัดการอบรมเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจระบบวานและ 
 
 



รายละเอียดตางๆ ของแตละกระบวนงานที่มีการใหบริการในศูนยบริการรวม โดยมีการประสานกับ
หนวยงานทีใหบริการในศูนยบริการรวมพรอมประกาศจัดตั้งศูนยบริการรวม และมอบหมายใหมี
เจาหนาที่ปฎิบัติงาน ณ ศูนยบริการรวมหนาที่ ดังน้ี 

2.1 รับเรื่องขออนุญาต และตรวจสอบเอกสารหลักฐานประสานใหถูกตอง 
2.2 สงเรื่องใหกับหนวยงานกับหนวยงานเจาของเรื่อง เพ่ือดําเนินการตามหนาที่ 
2.3 ติดตามความคืบหนาเมื่อไดรับการสอบถามจากประชาชนผูรับบริการ 
2.4 แจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ 
 
ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันที่        7    ธันวาคม    2561 

 

 
(นายสุเทพ  ทองธรรมชาติ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
 

ที่   930   /2561 
เรื่อง   แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

--------------------------------- 
  ตามคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ที่ 929  /2561  ลงวันที่   7  ธันวาคม  2561  
เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนยบริการรวมขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ เพ่ือใหอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการของประชาชน เปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลัก
เกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงแตงตั้งเจาหนาที่ศูนยบริการรวมขององคการบริหารสวนตําบล
จรเขใหญ ดังน้ี 
  

1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ประจําศูนย บริการรวม (สัปดาหที ่1 ของเดือน)
เจาหนาที่ประกอบดวย 

1.1 นางวาสนา  ออนเถ่ือน  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
1.2 นางสาวเจริญ  กิจบุรุษ  ตําแหนง ผช.นักพัฒนฯ 

 2. กองคลังองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ประจําศนูย บริการรวม (สัปดาหที่ 2 ของเดือน)
เจาหนาที่ประกอบดวย 
   2.1 น.ส. เจวรี  พรหมจําปาตาํแหนง  ผช.เจาหนาที่จัดเก็บ 
 3. กองชางองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ประจําศนูย บริการรวม (สัปดาหที่ 3 ของเดือน)
เจาหนาที่ประกอบดวย 

3.1 นางสาวนํ้าผ้ึง  ปทุมมานนท  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
3.2 นางสาวนนทกช    สิงขุดร  ตําแหนง  ผช.ธุรการ 

 4.กองการศึกษาฯองคการบรหิารสวนตาํบลจรเขใหญ ประจําศูนย บริการรวม (สัปดาหที ่4 ของเดือน)
เจาหนาที่ประกอบดวย 
   4.1 นางสาวธนวรรณ  ทองแยม ตําแหนง  คนงานทั่วไป 
   4.2 นางสาวชมพูนุช  ฉิมพาลี ตําแหนง  คนงานทั่วไป 
โดยใหเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวมองคการบรหิารสวนตาํบลจรเขใหญ ดังกลาวมีหนาที่ดงัตอไปน้ี 

1. รับเรื่องขออนุญาต และตรวจสอบเอกสาร 
2. สงเรื่องใหหนวยงานเจาของเรื่องเพ่ือดําเนินการตามหนาทีต่อไป 
3. ติดตามความคบืหนาเมื่อไดรับการสอบถามจากผูรับบริการ 

ทั้งน้ีตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
ส่ัง ณ วันที่    7     ธันวาคม      2561 

 

 
(นายสุเทพ  ทองธรรมชาติ) 

นายกองคการบริการสวนตําบลจรเขใหญ                                                                                                                                 
  



 
 
ที่ สพ  72201/1011                                      ที่ทําการองคการบรหิารสวนตาํบลจรเขใหญ 

อําเภอบางปลามา สพ  72150 
 

            7     ธันวาคม   2561 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ เรื่องการจัดตั้งศนูยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  

เรียน กํานัน/ผูใหญทุกหมูบาน 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.สําเนาคําส่ังการจัดตั้งบริการรวม   จํานวน  1    ชุด 
  2.สําเนาประกาศการจัดตั้งศูนยบริการรวม  จํานวน  1    ชุด 
 

  ดวย องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ไดจัดตัง้ศนูยบรกิารรวมเพ่ือเปนการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2556 จึงจัดตั้งศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูลตางๆ การย่ืน
คําขอ การขออนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ จึงไดขอความรวมมือจากทานในการประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนในเขตพ้ืนทีไ่ด รับทราบชองทางการติดตอ  โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่งมาดวย 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 
        
                           ขอแสดงความนับถือ 
 

              
            (นายสุเทพ  ทองธรรมชาติ) 
               นายกองคการบริหารสวนตาํบลจรเขใหญ 
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