
 
 
 

 
 

     ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเซะ 
       ที่  023  /๒๕65 

            เรื่อง  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
         ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเซะ  

               ------------------------------------------------------------------------------ 
  ด้วยปีงบประมาณ 2565  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ จะด าเนินการตามโครงการ 

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะน าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารสว่นต าบลตาเซะ    
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาเซะ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการ คือ 

1. ขั้นเตรียมกำร   ประกอบด้วย 
      1.1  นางวิไล  จันทรัตนะ       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหัวหน้า 

    1.2  นายสุพจน์  ร่มโพเย็น           ผู้อ านวยการกองช่าง   เป็นเจ้าหน้าที่ 
      1.3  นางสาวสุไลลา  บาสอ        ผู้อ านวยการกองคลัง   เป็นเจ้าหน้าที่
      1.4  นางสาวกฤษณพร  แซ่ซื่อ      นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ  เป็นเจ้าหน้าที่
      1.5  นายนิมะ  เจ๊ะมะ                ผู้ช่วยช่างโยธา            เป็นเจ้าหน้าที่
      1.6  นางสาวสุนิสา  กาลูแป       ผูช้่วยธุรการกองช่าง   เป็นเจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่จัดท าและเสนอโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเซะ    เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าฝ่ายต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความ
รบัผิดชอบให้ชัดเจน ประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 

2. ขั้นกำรท ำแผนที่แม่บท ประกอบด้วย 
      2.1  นายสุพจน์  ร่มโพเย็น          ผู้อ านวยการกองช่าง     เป็นหัวหน้า 
      2.2  นายนิมะ  เจ๊ะมะ               ผูช้่วยช่างโยธา             เป็นผูช้่วย 

2.3  นางสาวสุนิสา  กาลูแป      ผูช้่วยธุรการกองช่าง    เป็นผู้ช่วย 
มีหน้าที่จัดท าแผนที่เขตปกครอง แบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) ในแผนที่เขตปกครอง 

จัดท าแผนที่ระวางทาบทับ จัดท าแผนที่แม่บท 

3. ขั้นกำรคัดลอกข้อมูลที่ดินและกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม ประกอบด้วย 
      3.1  นางวิไล  จันทรัตนะ      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล           เป็นหัวหน้า 

3.2  นายสุพจน์  ร่มโพเย็น          ผู้อ านวยการกองช่าง             เป็นผู้ชว่ย    
3.3  นางสาวสุไลลา  บาสอ      ผู้อ านวยการกองคลัง            เป็นผู้ชว่ย 

    3.4 นางสาวยาสณี  หะยีลาเต๊ะ     หัวหน้าส านักปลัด                     เป็นเจ้าหน้าที ่
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    3.5  นางสาวกฤษณพร  แซ่ซื่อ         นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ        เป็นเจ้าหน้าที ่
    3.6  นางสาวยานา  สุหลงกุ             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     เป็นเจ้าหน้าที ่

  มีหน้าที่ในการคดัลอกข้อมูลที่ดิน จัดอบรมพนักงานส ารวจภาคสนาม ก ากบัควบคุม การส ารวจ 
ภาคสนาม และตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม พร้อมประสานงานกับสมาชิกอบต. และผู้น าให้พ้ืนที่ 

4. ขั้นกำรจัดท ำแผนที่ภำษี  ประกอบด้วย 
      4.1  นายสุพจน์  ร่มโพเย็น           ผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นหัวหน้า 
      4.2  นายนิมะ  เจ๊ะมะ                ผู้ช่วยช่างโยธา             เป็นผูช้่วย 

    4.3  นางสาวสุนิสา  กาลูแป       ผูช้่วยธุรการกองช่าง             เป็นผูช้่วย 
มีหน้าที่จัดท าแผนที่ภาษี จากแผนที่แม่บทซึ่งได้เดินส ารวจภาคสนามและตรวจสอบมาแล้ว 

5. ขั้นกำรจัดท ำทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช ำระภำษี ประกอบด้วย 
      5.1  นางวิไล  จันทรัตนะ       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหัวหน้า 

    5.2  นางสาวสุไลลา  บาสอ           ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นผู้ช่วย 
      5.3  นางสาวกฤษณพร  แซ่ซื่อ       นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ   เป็นเจ้าหน้าที ่
      5.4  นางสาวรัตน์ติยา  นิยมเดชา    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เป็นเจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี จัดท าบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและ
ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี จากแผนที่แม่บทและข้อมูลภาคสนาม ซึ่งได้เดินส ารวจภาคสนามและตรวจสอบมาแล้ว 

6. ขั้นกำรปรับข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำร 
จัดเก็บเอกสำรข้อมูล และรำยงำนผล ประกอบด้วย 
      6.1  นางวิไล  จันทรัตนะ            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล          เป็นหัวหน้า 

    6.2 นายสุพจน์  ร่มโพเย็น          ผู้อ านวยการกองช่าง            เป็นผู้ชว่ย 
      6.3  นางสาวสุไลลา  บาสอ         ผู้อ านวยการกองคลัง                    เป็นผู้ช่วย 
      6.4  นางสาวกฤษณพร  แซ่ซื่อ     นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ  เป็นเจ้าหน้าที่
      6.5  นายนิมะ  เจ๊ะมะ               ผูช้่วยช่างโยธา                     เป็นเจ้าหน้าที่
               6.6  นางสาวสุนิสา  กาลูแป      ผูช้่วยธุรการกองช่าง                     เป็นเจ้าหน้าที่
  มีหน้าที่ด าเนินการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบและ
จัดเก็บข้อมูล  ด าเนนิการตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บเอกสาร
แผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน แบบส ารวจข้อมูลภาคสนาม  รวมทั้งรายงานผล การสรุปผลการด าเนินการจัดท า 
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนแล้วเสร็จโครงการและรายงานผล 

ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตั้ งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
หากมีปัญหาอุปสรรค์ขัดข้องประการใด   ขอให้รีบรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะทราบ            
เพ่ือจะได้พิจารณาด าเนินการหาทางแก้ไขต่อไป 

        สั่ง ณ วันที่  25  มกราคม   พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
     (นายต่วนฮามิ   ปาแซ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 


