คำสั่งอำเภอบ้ำนบึง
ที่ 143 /2561
เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของที่ทำกำรปกครองอำเภอบ้ำนบึง
...............................................................
ตำมทีก่ รมกำรปกครองได้มีคำสั่ง ที่ 1275/2559 ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2559 เรื่องกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในกรมกำรปกครอง โดยปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกำรแบ่งงำนภำยในของกรมกำร
ปกครองทั้งในส่วนกลำงและสวนภูมิภำคให้สอดคล้องตำมบทบำทภำรกิจในปัจจุบัน และตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2559 นั้น
เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรของที่ทำกำรปกครองอำเภอบ้ำนบึง เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 62 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักรำช 2457
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแก่ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน
ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงเหมำบริกำร รวมทั้งแบ่งโครงสร้ำงภำยในของที่ทำกำรปกครองอำเภอบ้ำนบึง ดังนี้
ก. มอบหมายให้ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ประกอบด้วย
1. ว่ำที่ร้อยตรีศรำวุธ กรจิระเจริญ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำรพิเศษ)
2. นำยกมลชนก กำญจนำกำศ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำรพิเศษ)
3. ว่ำที่ร้อยตรีชลธิศ เลยำนนท์ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำร)
4. นำงศิริรัตน์ ภักดีศรี ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำร)
5. นำงสำวปวีณำ ธีรสถิตย์ธรรม ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำร)
6. นำยอิสรำนนท์ แก้วเนตร ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร)
7. นำยพร้อมพงศ์ พวงเพชร ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร)
มีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำ กำรอำนำยควำมเป็นธรรมกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กำรแก้ไขข้อขัดแย้งและไก่เกลี่ยข้อพิพำท กำรปรำบปรำมยำเสพติดและ ผู้มีอิทธิพล กำรจัด
ระเบียบสังคม หรืองำนอื่นตำมกฎหมำยกำหนด หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
ข. การแบ่งงานภายใน
ที่ทำกำรปกครองอำเภอบ้ำนบึง มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2559 ได้แก่ ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของกรมกำรปกครองในเขตพื้นที่อำเภองำนตำม
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนอำเภอ งำนเกี่ยวกับรำชกำรอื่นที่มิใช่ของส่วนรำชกำรใดตำมที่ได้รับมอบหมำยรวมทั้ง
ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยแบ่งโครงสร้ำงภำยในออกเป็น 4
กลุ่มงำน/ฝ่ำย 1 สำนักงำน 1 ศูนย์ ประกอบด้วย
1. กลุ่มงานบริการงานปกครอง แบ่งงำนภำยในออกเป็น 3 ฝ่ำย ให้ว่ำที่ร้อยตรีศรำวุธ กรจิระเจริญ
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำรพิเศษ) เป็นหัวหน้ำรับผิดชอบ โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ผู้ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้

1.1 ฝ่ำยบริหำร...

-21.1 ฝ่ายบริหารงานปกครอง
1.1.1 นำยพร้อมพงศ์ พวงเพชร ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร) เป็นหัวหน้ำ
1.1.2 นำงสำววณิชนัญญ์ วิสิทธิ์กำศ พนักงำนรำชกำร เป็นผู้ช่วยเหลือ
1.1.3 นำงสำววรวรรณ ผ่องใส ลูกจ้ำงชั่วครำวตำมโครงกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวเพื่อสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยสำคัญของรัฐบำลและกำรให้บริกำรประชำชนในระดับพื้นที่ เป็นผู้ช่วยเหลือ
1.1.4 นำยพิทยำ เสืออ่วม ลูกจ้ำงชั่วครำวตำมโครงกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวเพื่อสนับสนุน
กำรขับเคลื่อนนโยบำยสำคัญของรัฐบำลและกำรให้บริกำรประชำชนในระดับพื้นที่ เป็นผู้ช่วยเหลือ
มีหน้ำที่
(1) กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรปกครองท้องที่ กำรจัดทำแผนที่แนวเขตกำรปกครอง
กำรจัดทำทะเบียนเกำะและกำรดูแล รักษำ ที่สำธำรณประโยชน์ในอำนำจหน้ำที่ของนำยอำเภอ
(2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจำตำบล สำรวัตรกำนัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน และคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
(3) สนับสนุนกำรจัดกำรเลือกตั้งในทุกระดับ เว้นแต่กำรดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรจัดทำบัญชี
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(4) กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนรำชกำรอื่นในอำนำจหน้ำที่
ของนำยอำเภอตำมที่กฎหมำยกำหนด
(5) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่ในควำมรับผิดชอบของกรมกำรปกครอง
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นหรือที่ได้รับมอบหมำย
1.2 ฝ่ายการอนุญาตทางปกครอง
1.2.1 นำยพร้อมพงศ์ พวงเพชร ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร) เป็นหัวหน้ำ
1.2.2 นำงสำววณิชนัญญ์ วิสิทธิ์กำศ ตำแหน่งพนักงำนรำชกำร เป็นผู้ช่วยเหลือ
1.2.3 นำงสำววรวรรณ ผ่องใส ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวตำมโครงกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวเพื่อ
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำคัญของรัฐบำลและกำรให้บริกำรประชำชนในระดับพื้นที่ เป็นผู้ช่วยเหลือ
1.2.4 นำยพิทยำ เสืออ่วม ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวตำมโครงกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวเพื่อ
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำคัญของรัฐบำลและกำรให้บริกำรประชำชนในระดับพื้นที่ เป็นผู้ช่วยเหลือ
มีหน้ำที่
(1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจดแจ้ง ขออนุมัติ ขออนุญำต เกี่ยวกับสถำนบริกำร โรงแรม โรงรับจำนำ
อำวุธปืน กำรค้ำของเก่ำและขำยทอดตลำด กำรพนัน กำรเรี่ยไร และกฎหมำยอื่นๆ ในควำมรับผิดชอบของกรมกำร
ปกครองตำมที่กฎหมำยกำหนด
(2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นหรือที่ได้รับมอบหมำย
1.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี
1.3.1 นำยศิวะบุตร พึ่งอำรมณ์ ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน รักษำกำรใน
ตำแหน่งเสมียนตรำอำเภอ เป็นหัวหน้ำ
1.3.2 นำงสำวเรวดี วรรณสิทธิ์ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมโครงกำรบุคลำกรของศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นผู้ช่วยเหลือ
1.3.3 นำงสำวอรอนงค์ ทิพยำกุลรักษ์ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมโครงกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว
เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำคัญของรัฐบำลและกำรให้บริกำรประชำชนในระดับพื้นที่
/มีอำนำจ...

-3มีอานาจหน้าที่
(1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง กำรบัญชี และกำรดูแลรักษำพัสดุครุภัณฑ์ใน
ควำมรับผิดชอบของกรมกำรปกครอง
(2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
2. กลุ่มงานทะเบียนและบัตร แบ่งงำนภำยในออกเป็น 4 ฝ่ำย ให้ นำยกมลชนก กำญจนำกำศ
ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำรพิเศษ) เป็นหัวหน้ำรับผิดชอบ โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ผู้ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
2.1 ฝ่ายทะเบียนทั่วไป
2.1.1 นำงศิริรัตน์ ภักดีศรี ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำร) เป็นหัวหน้ำ
2.1.2 นำยนฤพนธ์ เอี่ยมสอำด ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครองชำนำญงำน เป็นผู้ชว่ ยเหลือ
2.1.3 นำงสำวณิษฐ์ชิตำ วัฒนพงศ์สถิต ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวเทศบำลตำบลหนองชำก
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.1.4 นำงอัญพัชร์ วิภำสฐิตินันท์ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองกิ่ว
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.1.5 นำงสำวสุปรียำ ไชยเสนำ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองกิ่ว
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.1.6 นำงสำวแหวนพลอย ซำหลำบ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.1.7 นำงสำวกรชุลี จันทะรัง ลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมำบไผ่
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.1.8 นำงสำวณัฐสินี ลีลำนุเกษมพงษ์ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิรุณ
เป็นผู้ช่วยเหลือ
มีหน้าที่
(1) ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยงำนทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียน
พินัยกรรม และทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมกำรปกครอง
(2) พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรประชำชนของอำเภอ
(3) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นหรือที่ได้รับมอบหมำย
2.2 ฝ่ายบัตรประจาตัวประชาชน
2.2.1 นำงศิริรัตน์ ภักดีศรี ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำร) เป็นหัวหน้ำ
2.2.2 นำยนฤพนธ์ เอี่ยมสอำด ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครองชำนำญงำน เป็นผู้ชว่ ยเหลือ
2.2.3 นำงสำวณิษฐ์ชิตำ วัฒนพงศ์สถิต ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวเทศบำลตำบลหนองชำก
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.2.4 นำงอัญพัชร์ วิภำสฐิตินันท์ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองกิ่ว
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.2.5 นำงสำวสุปรียำ ไชยเสนำ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองกิ่ว
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.2.6 นำงสำวแหวนพลอย ซำหลำบ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองไผ่แก้ว เป็นผู้ช่วยเหลือ
/2.2.7 นำงสำวกรชุลี …..
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2.2.7 นำงสำวกรชุลี จันทะรัง ลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมำบไผ่ เป็นผูช้ ่วยเหลือ
2.2.8 นำงสำวณัฐสินี ลีลำนุเกษมพงษ์ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิรุณ
เป็นผู้ช่วยเหลือ
มีหน้าที่
(1) ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบัตรประจำตัวประชำชน
(2) กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนบัตรประจำตัวประชำชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
(3) พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรประชำชนของอำเภอ
(4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นหรือที่ได้รับมอบหมำย
2.3 ฝ่ายทะเบียนราษฎร
2.3.1 นำงศิริรัตน์ ภักดีศรี ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำร) เป็นหัวหน้ำ
2.3.2 นำยนฤพนธ์ เอี่ยมสอำด ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครองชำนำญงำน เป็นผู้ชว่ ยเหลือ
2.3.3 นำงสำวณิษฐ์ชิตำ วัฒนพงศ์สถิต ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวเทศบำลตำบลหนองชำก
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.3.4 นำงอัญพัชร์ วิภำสฐิตินันท์ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองกิ่ว
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.3.5 นำงสำวสุปรียำ ไชยเสนำ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองกิ่ว
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.3.6 นำงสำวแหวนพลอย ซำหลำบ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองไผ่แก้ว เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.3.7 นำงสำวกรชุลี จันทะรัง ลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมำบไผ่ เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.3.8 นำงสำวณัฐสินี ลีลำนุเกษมพงษ์ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิรุณ
เป็นผู้ช่วยเหลือ
มีหน้าที่
(1) ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร
(2) กำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำนกำรทะเบียนรำษฎรของสำนักทะเบียนในอำเภอ
(3) สนับสนุนกำรจัดกำรเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกำรจัดทำและจัดพิมพ์ต่ำงๆ เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งและสนับสนุนกำรจัดกำรเลือกตั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนตำมที่ได้รับกำรร้องขอ
(4) พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรประชำชนของอำเภอ
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
2.4 ฝ่ายสถานะบุคคลและสัญชาติ
2.4.1 นำงศิริรัตน์ ภักดีศรี ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำร) เป็นหัวหน้ำ
2.4.2 นำยนฤพนธ์ เอี่ยมสอำด ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครองชำนำญงำน เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.4.3 นำงสำวณิษฐ์ชิตำ วัฒนพงศ์สถิต ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวเทศบำลตำบลหนองชำก
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.4.4 นำงอัญพัชร์ วิภำสฐิตินันท์ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองกิ่ว
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.4.5 นำงสำวสุปรียำ ไชยเสนำ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองกิ่ว
เป็นผู้ช่วยเหลือ
/2.4.6 นำงสำวแหวนพลอย....
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2.4.6 นำงสำวแหวนพลอย ซำหลำบ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.4.7 นำงสำวกรชุลี จันทะรัง ลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมำบไผ่ เป็นผู้ช่วยเหลือ
2.4.8 นำงสำวณัฐสินี ลีลำนุเกษมพงษ์ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองอิรุณ
เป็นผู้ช่วยเหลือ
มีอานาจหน้าที่
(1) ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองในส่วนของบุคคล
ซึ่งไม่มีสัญชำติไทย ทะเบียนรำษฎรและบัตรประจำตัวประชำชนในส่วนของชนกลุ่มน้อยและคนต่ำงด้ำวอื่น
(2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับทะเบียนชนกลุ่มน้อยและบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย
และแรงงำนต่ำงด้ำว
(3) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
3. ฝ่ายความมั่นคง แบ่งงำนภำยในออกเป็น 3 งำน ให้นำยกมลชนก กำญจนำกำศ
ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำรพิเศษ) เป็นหัวหน้ำรับผิดชอบ โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และ ผู้ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
3.1 งานการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1.1 นำยอิสรำนนท์ แก้วเนตร ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร) เป็นหัวหน้ำ
3.1.2 นำงไชยพร อุดมนำคินทร์ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครองชำนำญงำน เป็นผู้ช่วยเหลือ
3.1.3 นำงสำวชื่นกมล ไพบูลย์พัฒนำภรณ์ ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่งำนบันทึกข้อมูล
และช่วยเหลืองำนด้ำนยำเสพติด เป็นผู้ช่วยเหลือ
3.1.4 นำงสำวนัฐกำนต์ บุญเทวำ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครอง (ลูกจ้ำงเหมำบริกำร)
เป็นผู้ช่วยเหลือ
3.1.5 สมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน กองร้อยอำสำรักษำดินแดนอำเภอบ้ำนบึง ที่ 4
จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ชว่ ยเหลือ
มีอานาจหน้าที่
(1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยในประเทศ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง กำรจัดระเบียบสังคม กำรควบคุมและกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำนบริกำร โรงแรม กำรพนัน และกฎหมำยอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
(2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในควำมรับผิดชอบ
ของกรมกำรปกครองหรือที่ได้รับมอบหมำย
(3) สนับสนุนและช่วยเหลือกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในอำนำจหน้ำที่ของนำยอำเภอ
(4) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกิจกำรอำสำรักษำดินแดน
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
3.2 งานรักษาความมั่นคงภายใน
3.2.1 นำยอิสรำนนท์ แก้วเนตร ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร)
เป็นผู้ช่วยเหลือ
3.2.2 นำงไชยพร อุดมนำคินทร์ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครองชำนำญงำน เป็นผู้ช่วยเหลือ
3.2.3 นำงสำวชื่นกมล ไพบูลย์พัฒนำภรณ์ ลูกจ้ำงชัว่ ครำวปฏิบัติหน้ำที่งำนบันทึกข้อมูล
และช่วยเหลืองำนด้ำนยำเสพติด เป็นผู้ชว่ ยเหลือ
3.2.4 นำงสำวนัฐกำนต์ บุญเทวำ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครอง (ลูกจ้ำงเหมำบริกำร) เป็นผู้ช่วยเหลือ
3.2.5 สมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน กองร้อยอำสำรักษำดินแดนอำเภอบ้ำนบึง ที่ 4
จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ชว่ ยเหลือ
/ มีอำนำจ...
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(1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนมวลชน กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กองกำลังภำคประชำชน
และกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำย
ปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรักษำควำมสงบ และงำนกิจกำรมวลชนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
(2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรข่ำว
(3) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกิจกำรผู้อพยพ งำนกิจกำรชนกลุ่มน้อย
(4) ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบบริหำรหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกัน
ตนเอง ปฏิบัติงำนด้ำนสังคมจิตวิทยำมวลชน แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งและกำรชุมนุมสำธำรณะ กำรสร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ และกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่
(5) ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรองค์กรศำสนำอิสลำมและกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์
(6) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุม กำกับ ดูแล บุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย
(7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นหรือที่ได้รับมอบหมำย
3.3 งานการสื่อสาร
3.3.1 นำยอิสรำนนท์ แก้วเนตร ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร)
เป็นหัวหน้ำ
3.3.2 นำงไชยพร อุดมนำคินทร์ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครองชำนำญงำน เป็นผู้ช่วยเหลือ
3.3.3 นำงสำวชื่นกมล ไพบูลย์พัฒนำภรณ์ ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่งำนบันทึกข้อมูล
และช่วยเหลืองำนด้ำนยำเสพติด เป็นผู้ช่วยเหลือ
3.3.4 นำงสำวนัฐกำนต์ บุญเทวำ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครอง (ลูกจ้ำงเหมำบริกำร)
เป็นผู้ช่วยเหลือ
3.3.5 สมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน กองร้อยอำสำรักษำดินแดนอำเภอบ้ำนบึง ที่ 4
จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ชว่ ยเหลือ
มีอานาจหน้าที่
(1) ดำเนินกำรด้ำนกำรสื่อสำรตำมระเบียบกรมกำรปกครองว่ำด้วยกำรสื่อสำรกรมกำรปกครอง
(2) กำกับดูแลสถำนีวิทยุคมนำคมในโครงข่ำยสถำนีวิทยุคมนำคมของกรมกำรปกครองใน
เขตพื้นที่อำเภอ
(3) ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสื่อสำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กำรสื่อสำรในภำวะฉุกเฉิน หรืองำนอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
(4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
4. กลุ่มงานอานวยความเป็นธรรม แบ่งงำนภำยในออกเป็น 2 ฝ่ำย ให้ว่ำที่ร้อยตรีศรำวุธ กรจิระเจริญ
ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำรพิเศษ) เป็นหัวหน้ำรับผิดชอบ
4.1 ฝ่ายดารงธรรม
4.1.1 นำยอิสรำนนท์ แก้วเนตร ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร)
เป็นหัวหน้ำ
4.1.2 นำงสำวสำยรุ้ง ปิยประภำกร ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวเทศบำลตำบลบ้ำนบึง
เป็นผู้ช่วยเหลือ
/ มีหน้ำที่...

-7มีหน้ำที่
(1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จำกประชำชนหรือที่ได้รับจำกจังหวัด
รวมถึงกำรสอบสวนข้อเท็จจริงหรือดำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่ได้รับแจ้งจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
(2) ให้คำปรึกษำและช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยแก่ประชำชน
(3) ดำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์บริกำรประชำชน
(4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นหรือที่ได้รับมอบหมำย
4.2 ฝ่ายอานวยความเป็นธรรม
4.1.1 นำยอิสรำนนท์ แก้วเนตร ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร)
เป็นหัวหน้ำ
4.1.2 นำงสำวสำยรุ้ง ปิยประภำกร ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวเทศบำลตำบลบ้ำนบึง
เป็นผู้ช่วยเหลือ
มีหน้ำที่
(1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำของฝ่ำยปกครอง และกำรเปรียบเทียบ
ปรับคดีอำญำตำมที่กฎหมำยกำหนด เว้นแต่กฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน/ฝ่ำยทะเบียนและบัตร
(2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้ำที่ของพนักงำนฝ่ำยปกครอง
(3) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำททำงแพ่งและอำญำในอำนำจหน้ำที่ของอำเภอ
(4) ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทวงถำมนี้
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
5. สานักงานอาเภอ แบ่งงำนภำยในออกเป็น 1 งำน 2 ฝ่ำย ให้ ว่ำที่ร้อยตรีศรำวุธ กรจิระเจริญ
ตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำรพิเศษ) เป็นหัวหน้ำรับผิดชอบ โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ผู้ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
5.1 งานบริหารทั่วไป
5.1.1 นำงสำวปวีณำ ธีรสถิตย์ธรรม ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร)
เป็นหัวหน้ำ
5.1.2 นำงสำวเก่งกำจ คุ้มครอง ตำแหน่งพนักงำนรำชกำร เป็นผู้ช่วยเหลือ
5.1.3 ว่ำที่ ร.ต.หญิง ประภำพร งำมเสมอ ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมโครงกำรจ้ำงลูกจ้ำง
ชั่วครำวเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำคัญของรัฐบำลและกำรให้บริกำรประชำชนในระดับพื้นที่ เป็นผู้ช่วยเหลือ
5.1.4 นำยประสิทธิ์ สิงหวงษ์ ตำแหน่งลูกจ้ำงเหมำบริกำร เป็นผู้ช่วยเหลือ
มีหน้ำที่
(1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไป งำนเก็บรวบรวมข้อมูลและบรรยำยสรุปของ
อำเภอประสำนงำนกับส่วนรำชกำรอื่นที่ไม่มีหน่วยงำนปฏิบัติในระดับพื้นที่ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ กำรประชำสัมพันธ์
งำนประชุมประจำเดือนของอำเภอ
(2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงทุก
ประเภทในสังกัดกรมกำรปกครอง
(3) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนรัฐพิธีและงำนประเพณีต่ำงๆ
(4) ดูแลรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่ว่ำกำรอำเภอและอำคำร
สถำนที่บริเวณที่ว่ำกำรอำเภอ
(5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นหรือที่ได้รับมอบหมำย
/5.2 ฝ่ำยกิจกำร...

-85.2 ฝ่ายกิจการพิเศษ
5.2.1 ว่ำที่ร้อยตรีชลธิศ เลยำนนท์ ตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำร)
เป็นหัวหน้ำ
5.2.2 นำยนพกรณ์ สวัสดิ์พำนิช ลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
เป็นผู้ช่วยเหลือ
5.2.3 นำยสันติภำพ ตันกฤษฎำ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวเทศบำลตำบลหนองชำก
เป็นผู้ช่วยเหลือ
มีหน้ำที่
(1) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตำมนโยบำยรัฐบำล จังหวัด รวมทั้งภำรกิจของส่วนรำชกำรอื่น
ที่ไม่มีหน่วยรับผิดชอบในระดับพื้นที่
(2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพตำมที่ได้รับมอบหมำย
(3) สนับสนุนและประสำนงำนเกี่ยวกับกำรสงเครำะห์และช่วยเหลือรำษฎรผู้ประสบภัย
ในอำเภอ
(4) ดำเนินงำนเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องจำกพระรำชดำริ และกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
(4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
5.3 ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอาเภอ
5.3.1 ว่ำที่ร้อยตรีชลธิศ เลยำนนท์ ตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำร)
เป็นหัวหน้ำ
5.3.2 นำยนพกรณ์ สวัสดิ์พำนิช ลูกจ้ำงชั่วครำวองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
เป็นผู้ช่วยเหลือ
5.3.3 นำยสันติภำพ ตันกฤษฎำ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวเทศบำลตำบลหนองชำก
เป็นผู้ช่วยเหลือ
มีหน้ำที่
(1) ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนพัฒนำอำเภอ กำรส่งเสริมกำรจัดทำแผนพัฒนำ
หมู่บ้ำนและกำรจัดทำข้อมูลเพื่อกำรบริหำรและพัฒนำพื้นที่อำเภอแบบบูรณำกำร
(2) ดำเนินกำรประสำนแผนพัฒนำระดับต่ำงๆ ในพื้นที่อำเภอกับแผนพัฒนำจังหวัด รวมทั้ง
แผนพัฒนำของหน่วยต่ำงๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ
(3) ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรงำนอำเภอ (กบอ.)
(4) ดูแลรักษำระบบกำรสื่อสำรข้อมูลของกรมกำรปกครอง ทั้งเครือข่ำยภำยใน(Intranet)
และเครือข่ำยภำยนอก (Internet) ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนปกครอง
(5) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบันทึกและกำรประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศในควำมรับผิดชอบ
ของกรมกำรปกครองเพื่อรำยงำนผลให้กับส่วนกลำง
(6) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลสำรสนเทศในควำมรับผิดชอบของกรมกำร
ปกครองกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ถูกต้องและปัจจุบันเพื่อจัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลอำเภอ
(7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
6. ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ให้ นำยพิเนตร เลิศเขมทัต ตำแหน่งนำยอำเภอบ้ำนบึง เป็นหัวหน้ำศูนย์
โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผู้ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
6.1 ว่ำที่ร้อยตรีศรำวุธ กรจิระเจริญ ตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำรพิเศษ)
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง เป็นหัวหน้ำสำนักงำนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
/6.2 นำย...

-96.2 นำยกมลชนก กำญจนำกำศ ตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้ำพนักงำนปกครองชำนำญกำรพิเศษ)
หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำยควำมมั่นคง เป็นหัวหน้ำชุดปฏิบัติกำรเคลื่อนที่เร็ว
6.3 นำยอิสรำนนท์ แก้วเนตร ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้ำพนักงำนปกครองปฏิบัติกำร)
เป็นผู้ช่วยเหลือ
6.4 นำงสำวสำยรุ้ง ปิยประภำกร ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำวเทศบำลตำบลบ้ำนบึง
เป็นผู้ช่วยเหลือ
มีหน้ำที่
(1) ทำหน้ำที่รับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชนในพื้นที่
(2) ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(3) ให้คำปรึกษำด้ำนกฎหมำยแก่ประชำชน
(4) รับเรื่องปัญหำ ควำมต้องกำรและข้อเสนอของประชำชน
(5) ทำหน้ำที่เป็นศูนย์บริกำรร่วมตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
อนึ่ง ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ
เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน และประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ รวมทั้งคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ ควำมมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำ ตลอดจนต้องรับผิดชอบต่อผลของกำรปฏิบัติงำน หำกมีปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
ประกำรใด ให้รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำและนำยอำเภอบ้ำนบึง ทรำบโดยด่วน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2561

(นำยพิเนตร เลิศเขมทัต)
นำยอำเภอบ้ำนบึง

