
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เรื่อง   จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม (One Stop Service) 

______________________________ 

  เนื่องด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หมวดที่ 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้มีบริการเชิงรุกเพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน 

เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านร่อม จึงจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม (One Stop Service) ขึ้น         
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือให้ประชาชนมาใช้บริการที่จุดบริการ One Stop Service  โดยให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

 
1. ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย 
1.1 บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ครัวเรือนยากจน และท่ีเสี่ยงความยากจน) 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ     
          มนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
      บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในเขตต าบลบ้านร่อมที่ครัวเรือนยากจน และเสี่ยง    
          ความยากจน เพื่อรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
1.2 บริการประสานการท าบัตรผู้พิการ  
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ        
          มนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
      เป็นศูนย์รับบริการประสานการท าบัตรผู้พิการ  
1.3 บริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พ่ึง)  
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 
          มนษุย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      เป็นศูนย์บริการประสานบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ด้อยโอกาส/ คนไร้ที ่  
         พ่ึง) เพ่ือให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ  
1.4 บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ร่วมกับ อ าเภอท่าเรือ ศูนย์ประสานงาน อ าเภอท่าเรือ   
         ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  องค์กรปกครองส่วน 
         ท้องถิ่นทุกแห่งทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
     ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง         
        ดินโคลนถล่ม และสาธารณภัยอื่น โดยเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและให้การช่วยเหลือ  
        ผู้ประสบภัย  
   

     / 2. ศูนย์บริการร่วม........................... 
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2. ศูนย์บริการร่วมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ประกอบด้วย  
     บริการเสียภาษีต่างๆ 
     บริการรับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง  
     บริการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร การขุด-ถมดิน  
     บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ  
     บริการขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
     บริการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์  
 

โดยประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการดังกล่าวที่จุดบริการ One Stop Service ณ ส านักงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 035-340736                             
เว็บไซด์ http : //www.banrome.go.th และทาง facebook : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

.    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
     

 

      (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                              ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                                           ที่  246 / 2562 

                          เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)                                                                   
                                           ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

__________________________________ 
 

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน 2562  เรื่องจัดตั้ง 
ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการร่วมขององคฺ
การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ดังนี้ 

1. ส านักปลัด เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ประกอบด้วย 
1.1 นางชุติมา  ระษารักษ์   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 

       1.2 นางเบญจวรรณ  ตระกรุดแก้ว     ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
     1.3 นางสาวศิริพร  เข็มสุวรรณ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 

2. กองคลัง  เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ประกอบด้วย 
2.1 นางวรนุช  เปรมใจ   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

       2.2 นางสาวอุปสรา  มุกดารา     ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
     2.3 นายกิติ  ดาราเรือง  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป  
 

3. กองช่าง  เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ประกอบด้วย 
     3.1 นายสนั่น  อู๋เจริญ                    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา อาวุโส รักษาการ 
                                                                 ผู้อ านวยการกองช่าง 

       3.2 นางนุชจริทร์  สละชพี      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
     3.3 นายสถาพร  จันทร์สวน  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายชา่งโยธา) 
 

โดยให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ดังกล่าว มีหน้าที่ ดังนี้
 1. รับเรื่องขออนุญาต และตรวจสอบเอกสารหลักฐานประสานให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. ส่งเรื่องให้กับหน่วยงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
3. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ 
4. แจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง  ณ  วันที่  1   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

    
(นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 



 
 


