
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ที่  271 / ๒๕๕7 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจ าจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเท่ียง 
ประจ าเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

------------------------------- 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริกา รประชาชน    
เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพักกลางวันของวันทางานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ 
- ๑๓.๐๐ น.  โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผล กระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ   “เทศบาลบัวสว่างยุคใหม่  ถูกใจประชาชน ”  จึงแต่งตั้งให้ 
ข้าราชการเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง  
ประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๕7  ให้เป็นไปตามผนวกท่ีแนบท้ายค าสั่งนี้   

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑ - 31  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
  
        สั่ง ณ  วันที่  1  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕7  
                                                                                             
      (ลงชื่อ)   
 

(นายอุดร  แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 
 

  

  

  

  



รายชื่อผู้ให้บริการประชาชน  ประจ าจุดติดต่อ – สอบถาม  เวรช่วงพักเท่ียง 
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐   น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ า เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

------------------------------------- 
ส านักปลัดเทศบาล 

วันที่อยู่เวร ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร ต าแหน่ง 
1,2,3 นางพรชนก  ไพยเสน บุคลากร 
6,7,8 นางสาวสาหร่าย  เสนาศรี นักวิชาการศึกษา 

9,10,13 นางสาวกิรณา  จันทร์มาลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
14,15,16 นางเมตตา  ค าทะเนตร นักวิชาการสาธารณสุข 
20,21,22 นางสาวสุรจนา  เขื่อนกองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 
23,24,27 นางสาวคุณัญญา  เย็นวัฒนา ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 

28,29 นางสาวอ่อนจันทร์  ศรีกุลกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
30,31 นางสาวจุฑารัตน์  ลุนจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
ผู้ตรวจเวร/ผู้ควบคุมเวร........ ............................................. 

            (นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน)  
           ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ที่  346 / ๒๕๕7 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจ าจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเท่ียง 
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7 

------------------------------- 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริกา รประชาชน    
เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพักกลางวันของวันทางานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ 
- ๑๓.๐๐ น.  โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผล กระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ   “เทศบาลบัวสว่างยุคใหม่  ถูกใจประชาชน ”  จึงแต่งตั้งให้ 
ข้าราชการเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง  
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕7  ให้เป็นไปตามผนวกท่ีแนบท้ายค าสั่งนี้   

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  3 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7 
  
        สั่ง ณ  วันที่  8  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7  
                                                                                             
      (ลงชื่อ)   
 

(นายอุดร  แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 
 

  

  

  

  



รายชื่อผู้ให้บริการประชาชน  ประจ าจุดติดต่อ – สอบถาม  เวรช่วงพักเท่ียง 
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐   น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ า เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7 

------------------------------------- 
ส านักปลัดเทศบาล 

วันที่อยู่เวร ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร ต าแหน่ง 
3,4 นางลักขณา พิลาโฮม ผู้อ านวยการกองคลัง 
5,6 นางสาวอนุกูล สอนวงศา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

7,10 นางสาวสลิตตา สอนวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี 
11,12 นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร นักวิชาการเงินและบัญชี 

13,14,17 นางสาวสุรจนา  เขื่อนกองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 
18,19,20 นางสาวยุพยงค์ ค าทะเนตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
21,24,25 นางจารุณี ศรีไทย ผช.จนท.จัดเก็บรายได ้
26,27,28 นางศราวดี กลยณี ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

 
ผู้ตรวจเวร/ผู้ควบคุมเวร........................ ............................. 

            (นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน)  
           ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ที่  371 / ๒๕๕7 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจ าจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเท่ียง 
ประจ าเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

------------------------------- 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริกา รประชาชน    
เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพักกลางวันของวันทางานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ 
- ๑๓.๐๐ น.  โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผล กระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ   “เทศบาลบัวสว่างยุคใหม่  ถูกใจประชาชน ”  จึงแต่งตั้งให้ 
ข้าราชการเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง  
ประจ าเดือน  มีนาคม  ๒๕๕7  ให้เป็นไปตามผนวกท่ีแนบท้ายค าสั่งนี้   

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑ - 31  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
  
        สั่ง ณ  วันที่  13  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7 
                                                                                             
      (ลงชื่อ)   
 

(นายอุดร  แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 
 

  

  

  

  



รายชื่อผู้ให้บริการประชาชน  ประจ าจุดติดต่อ – สอบถาม  เวรช่วงพักเท่ียง 
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐   น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ า เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

------------------------------------- 
ส านักปลัดเทศบาล 

วันที่อยู่เวร ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร ต าแหน่ง 
1,2,3 นางปนัดดา เหลาแหลม เจ้าพนักงานพัสดุ 
4,5,8 นางฤทัยรัตน์ สอนวงค์ษา เจ้าพนักงานธุรการ 

9,10,11 นางสาวพิลัยพร ไชยสัตย์ ครู 
12,15,16 นางแสนรัก วรดี ครู 
17,18,19 นางปราณี คงแสง ผู้ดูแลเด็ก 
22,23,24 นางสาวทัศวัลย์ ภาษี ผู้ดูแลเด็ก(หน.ศูนย)์ 
25,26,29 นางสาวชลันดา สิทธิยา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

30,31 นางวิลัยรักษ์ ทุมกิจจะ ผู้ดูแลเด็ก 
 

ผู้ตรวจเวร/ผู้ควบคุมเวร..................................................... 
            (นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน)  
           ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ที่  400 / ๒๕๕8 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจ าจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเท่ียง 
ประจ าเดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------- 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริกา รประชาชน    
เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพักกลางวันของวันทางานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ 
- ๑๓.๐๐ น.  โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผล กระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ   “เทศบาลบัวสว่างยุคใหม่  ถูกใจประชาชน ”  จึงแต่งตั้งให้ 
ข้าราชการเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง  
ประจ าเดือน  เมษายน  ๒๕๕7  ให้เป็นไปตามผนวกท่ีแนบท้ายค าสั่งนี้   

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑ - 30  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8 
  
        สั่ง ณ  วันที่  30  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7  
                                                                                             
      (ลงชื่อ)   
 

(นายอุดร  แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 
 

  

  

  

  



รายชื่อผู้ให้บริการประชาชน  ประจ าจุดติดต่อ – สอบถาม  เวรช่วงพักเท่ียง 
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐   น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ า เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------------- 
ส านักปลัดเทศบาล 

วันที่อยู่เวร ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร ต าแหน่ง 
1,2, นางพรชนก  ไพยเสน บุคลากร 

5,6,7 นางสาวสาหร่าย  เสนาศรี นักวิชาการศึกษา 
8,9, นางสาวกิรณา  จันทร์มาลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

12,13,14 นางเมตตา  ค าทะเนตร นักวิชาการสาธารณสุข 
15,16,19 นางสาวสุรจนา  เขื่อนกองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 
20,21,22 นางสาวคุณัญญา  เย็นวัฒนา ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
23,26,27 นางสาวอ่อนจันทร์  ศรีกุลกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
28,29,30 นางสาวจุฑารัตน์  ลุนจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
ผู้ตรวจเวร/ผู้ควบคุมเวร..................................................... 

            (นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน)  
           ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ที่  029 / ๒๕๕8 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจ าจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเท่ียง 
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------- 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริกา รประชาชน    
เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพักกลางวันของวันทางานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ 
- ๑๓.๐๐ น.  โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผล กระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ   “เทศบาลบัวสว่างยุคใหม่  ถูกใจประชาชน ”  จึงแต่งตั้งให้ 
ข้าราชการเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง  
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕7  ให้เป็นไปตามผนวกท่ีแนบท้ายค าสั่งนี้   

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  2 - 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 
  
        สั่ง ณ  วันที่  22  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕8 
                                                                                             
      (ลงชื่อ)   
 

(นายอุดร  แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 
 

  

  

  

  



รายชื่อผู้ให้บริการประชาชน  ประจ าจุดติดต่อ – สอบถาม  เวรช่วงพักเท่ียง 
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐   น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ า เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------------- 
ส านักปลัดเทศบาล 

วันที่อยู่เวร ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร ต าแหน่ง 
2,3 นางลักขณา พิลาโฮม ผู้อ านวยการกองคลัง 
4,5 นางสาวอนุกูล สอนวงศา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
6,9 นางสาวสลิตตา สอนวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี 

10,11 นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
12,13,16 นางสาวสุรจนา  เขื่อนกองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 
17,18,19 นางสาวยุพยงค์ ค าทะเนตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
20,23,24 นางจารุณี ศรีไทย ผช.จนท.จัดเก็บรายได ้
25,26,27 นางศราวดี กลยณี ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

 
ผู้ตรวจเวร/ผู้ควบคุมเวร..................................................... 

            (นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน)  
           ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ที่  051 / ๒๕๕8 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจ าจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเท่ียง 
ประจ าเดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------- 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริกา รประชาชน    
เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพักกลางวันของวันทางานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ 
- ๑๓.๐๐ น.  โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผล กระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ   “เทศบาลบัวสว่างยุคใหม่  ถูกใจประชาชน ”  จึงแต่งตั้งให้ 
ข้าราชการเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง  
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕7  ให้เป็นไปตามผนวกท่ีแนบท้ายค าสั่งนี้   

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  2 - 31  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
  
        สั่ง ณ  วันที่  19  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 
                                                                                             
      (ลงชื่อ)   
 

(นายอุดร  แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 
 

  

  

  

  



รายชื่อผู้ให้บริการประชาชน  ประจ าจุดติดต่อ – สอบถาม  เวรช่วงพักเท่ียง 
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐   น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ า เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------------- 
ส านักปลัดเทศบาล 

วันที่อยู่เวร ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร ต าแหน่ง 
2,3,4 นางลักขณา พิลาโฮม ผู้อ านวยการกองคลัง 
5,6,9 นางสาวอนุกูล สอนวงศา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

10,11,12 นางสาวสลิตตา สอนวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี 
13,16,17 นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
18,19,20 นางสาวสุรจนา  เขื่อนกองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 

23,24 นางสาวยุพยงค์ ค าทะเนตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
25,26 นางจารุณี ศรีไทย ผช.จนท.จัดเก็บรายได ้

27,30,31 นางศราวดี กลยณี ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
 

ผู้ตรวจเวร/ผู้ควบคุมเวร..................................................... 
            (นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน)  
           ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ที่  098 / ๒๕๕8 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจ าจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเท่ียง 
ประจ าเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------- 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริกา รประชาชน    
เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพักกลางวันของวันทางานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ 
- ๑๓.๐๐ น.  โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผล กระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ   “เทศบาลบัวสว่างยุคใหม่  ถูกใจประชาชน ”  จึงแต่งตั้งให้ 
ข้าราชการเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง  
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕7  ให้เป็นไปตามผนวกท่ีแนบท้ายค าสั่งนี้   

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 
  
        สั่ง ณ  วันที่  18  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
                                                                                             
      (ลงชื่อ)   
 

(นายอุดร  แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 
 

  

  

  

  



รายชื่อผู้ให้บริการประชาชน  ประจ าจุดติดต่อ – สอบถาม  เวรช่วงพักเท่ียง 
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐   น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ า เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------------- 
ส านักปลัดเทศบาล 

วันที่อยู่เวร ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร ต าแหน่ง 
1,2,3 นางลักขณา พิลาโฮม ผู้อ านวยการกองคลัง 
6,7,8 นางสาวอนุกูล สอนวงศา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

9,10,13 นางสาวสลิตตา สอนวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี 
14,15,16 นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
17,20,21 นางสาวสุรจนา  เขื่อนกองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 

22,23 นางสาวยุพยงค์ ค าทะเนตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
24,27 นางจารุณี ศรีไทย ผช.จนท.จัดเก็บรายได ้

28,29,30 นางศราวดี กลยณี ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
 

ผู้ตรวจเวร/ผู้ควบคุมเวร..................................................... 
            (นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน)  
           ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ที่  131 / ๒๕๕8 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจ าจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเท่ียง 
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------- 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริกา รประชาชน    
เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพักกลางวันของวันทางานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ 
- ๑๓.๐๐ น.  โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผล กระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ   “เทศบาลบัวสว่างยุคใหม่  ถูกใจประชาชน ”  จึงแต่งตั้งให้ 
ข้าราชการเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง  
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕7  ให้เป็นไปตามผนวกท่ีแนบท้ายค าสั่งนี้   

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 - 29  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
  
        สั่ง ณ  วันที่  16  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 
                                                                                             
      (ลงชื่อ)   
 

(นายอุดร  แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 
 

  

  

  

  



รายชื่อผู้ให้บริการประชาชน  ประจ าจุดติดต่อ – สอบถาม  เวรช่วงพักเท่ียง 
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐   น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ า เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------------- 
ส านักปลัดเทศบาล 

วันที่อยู่เวร ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร ต าแหน่ง 
1,4,5 นางลักขณา พิลาโฮม ผู้อ านวยการกองคลัง 
6,7,8 นางสาวอนุกูล สอนวงศา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

11,12,13 นางสาวสลิตตา สอนวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี 
14,15,18 นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
19,20,21 นางสาวสุรจนา  เขื่อนกองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 

22,25 นางสาวยุพยงค์ ค าทะเนตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
26,27 นางจารุณี ศรีไทย ผช.จนท.จัดเก็บรายได ้
28,29 นางศราวดี กลยณี ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

 
ผู้ตรวจเวร/ผู้ควบคุมเวร..................................................... 

            (นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน)  
           ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ที่  169 / ๒๕๕8 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจ าจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเท่ียง 
ประจ าเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------- 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริกา รประชาชน    
เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพักกลางวันของวันทางานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ 
- ๑๓.๐๐ น.  โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผล กระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ   “เทศบาลบัวสว่างยุคใหม่  ถูกใจประชาชน ”  จึงแต่งตั้งให้ 
ข้าราชการเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง  
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕7  ให้เป็นไปตามผนวกท่ีแนบท้ายค าสั่งนี้   

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
  
        สั่ง ณ  วันที่  8  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
                                                                                             
      (ลงชื่อ)   
 

(นายอุดร  แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 
 

  

  

  

  



รายชื่อผู้ให้บริการประชาชน  ประจ าจุดติดต่อ – สอบถาม  เวรช่วงพักเท่ียง 
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐   น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ า เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------------- 
ส านักปลัดเทศบาล 

วันที่อยู่เวร ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร ต าแหน่ง 
1,2,3 นางลักขณา พิลาโฮม ผู้อ านวยการกองคลัง 
4,5,8 นางสาวอนุกูล สอนวงศา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

9,10,11 นางสาวสลิตตา สอนวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี 
12,15,16 นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
17,18,19 นางสาวสุรจนา  เขื่อนกองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 
22,23,24 นางสาวยุพยงค์ ค าทะเนตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

25,26 นางจารุณี ศรีไทย ผช.จนท.จัดเก็บรายได ้
29,30 นางศราวดี กลยณี ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

 
ผู้ตรวจเวร/ผู้ควบคุมเวร........... .......................................... 

            (นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน)  
           ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ที่  220 / ๒๕๕8 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจ าจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเท่ียง 
ประจ าเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------- 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริกา รประชาชน    
เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพักกลางวันของวันทางานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ 
- ๑๓.๐๐ น.  โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผล กระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ   “เทศบาลบัวสว่างยุคใหม่  ถูกใจประชาชน ”  จึงแต่งตั้งให้ 
ข้าราชการเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง  
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕7  ให้เป็นไปตามผนวกท่ีแนบท้ายค าสั่งนี้   

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 - 31  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
  
        สั่ง ณ  วันที่  25  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
                                                                                             
      (ลงชื่อ)   
 

(นายอุดร  แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 
 

  

  

  

 



รายชื่อผู้ให้บริการประชาชน  ประจ าจุดติดต่อ – สอบถาม  เวรช่วงพักเท่ียง 
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐   น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ า เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------------- 
ส านักปลัดเทศบาล 

วันที่อยู่เวร ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร ต าแหน่ง 
1,2,3 นางลักขณา พิลาโฮม ผู้อ านวยการกองคลัง 
6,7,8 นางสาวอนุกูล สอนวงศา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

9,10,13 นางสาวสลิตตา สอนวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี 
14,15,16 นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
17,20,21 นางสาวสุรจนา  เขื่อนกองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 
22,23,24 นางสาวยุพยงค์ ค าทะเนตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
27,28,29 นางจารุณี ศรีไทย ผช.จนท.จัดเก็บรายได ้

30,31 นางศราวดี กลยณี ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
 

ผู้ตรวจเวร/ผู้ควบคุมเวร...... ............................................... 
            (นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน)  
           ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ที่  256 / ๒๕๕8 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจ าจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเท่ียง 
ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------- 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริกา รประชาชน    
เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพักกลางวันของวันทางานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ 
- ๑๓.๐๐ น.  โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผล กระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ   “เทศบาลบัวสว่างยุคใหม่  ถูกใจประชาชน ”  จึงแต่งตั้งให้ 
ข้าราชการเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง  
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕7  ให้เป็นไปตามผนวกท่ีแนบท้ายค าสั่งนี้   

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  3 - 31  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
  
        สั่ง ณ  วันที่  24  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
                                                                                             
      (ลงชื่อ)   
 

(นายอุดร  แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 
 

  

  

  



รายชื่อผู้ให้บริการประชาชน  ประจ าจุดติดต่อ – สอบถาม  เวรช่วงพักเท่ียง 
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐   น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ า เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------------- 
ส านักปลัดเทศบาล 

วันที่อยู่เวร ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร ต าแหน่ง 
3,4,5 นางลักขณา พิลาโฮม ผู้อ านวยการกองคลัง 

6,7,10 นางสาวอนุกูล สอนวงศา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
11,12,13 นางสาวสลิตตา สอนวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี 
14,17,18 นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
19,20,21 นางสาวสุรจนา  เขื่อนกองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 

24,25 นางสาวยุพยงค์ ค าทะเนตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
26,27 นางจารุณี ศรีไทย ผช.จนท.จัดเก็บรายได ้
28,31 นางศราวดี กลยณี ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

 
ผู้ตรวจเวร/ผู้ควบคุมเวร..................................................... 

            (นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน)  
           ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
ที่  285 / ๒๕๕8 

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ประจ าจุดติดต่อ - สอบถามในช่วงเวลาพักเท่ียง 
ประจ าเดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------- 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริกา รประชาชน    
เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพักกลางวันของวันทางานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ 
- ๑๓.๐๐ น.  โดยให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผล กระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการ   “เทศบาลบัวสว่างยุคใหม่  ถูกใจประชาชน ”  จึงแต่งตั้งให้ 
ข้าราชการเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนช่วงพักเท่ียง  
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕7  ให้เป็นไปตามผนวกท่ีแนบท้ายค าสั่งนี้   

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
  
        สั่ง ณ  วันที่  11  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
                                                                                             
      (ลงชื่อ)   
 

(นายอุดร  แพงทรัพย์) 
นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 
 

  

  

 

  



รายชื่อผู้ให้บริการประชาชน  ประจ าจุดติดต่อ – สอบถาม  เวรช่วงพักเท่ียง 
เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐   น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (วันจันทร์ – วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
ประจ า เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

------------------------------------- 
ส านักปลัดเทศบาล 

วันที่อยู่เวร ชื่อ-สกุล ผู้อยู่เวร ต าแหน่ง 
1,2,3 นางลักขณา พิลาโฮม ผู้อ านวยการกองคลัง 
4,7,8 นางสาวอนุกูล สอนวงศา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

9,10,11 นางสาวสลิตตา สอนวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี 
14,15,16 นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
17,18,21 นางสาวสุรจนา  เขื่อนกองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 
22,23,24 นางสาวยุพยงค์ ค าทะเนตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

25,28 นางจารุณี ศรีไทย ผช.จนท.จัดเก็บรายได ้
29,30 นางศราวดี กลยณี ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

 
ผู้ตรวจเวร/ผู้ควบคุมเวร..................................................... 

            (นางเหมะรัตน์  เหมะธุลิน)  
           ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


