คาสั่งอาเภอบ้านบึง
ที่ 355/2561
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอาเภอบ้านบึง
..................................................
ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้มีคาสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ทาให้มีข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ตามคาสั่งฯ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของอ าเภอบ้ า นบึ ง ด าเนิ น การไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยในกรณี ที่
ไม่มีผู้ ดารงตาแหน่ งนายอาเภอ หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ ราชการได้ และให้ เป็นไปตามหนังสื อกรมการปกครอง
ที่ มท 0215/ว1351 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2534 เรื่อง การรักษาราชการแทนนายอาเภอ ฉะนั้น อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 64 แห่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงขอยกเลิกคาสั่งอาเภอบ้านบึง
ที่ 82/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 และแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการแทนนายอาเภอบ้านบึง ตามลาดับ ดังนี้
1. นายอภิรักษ์ ปิยะพิสุทธิ์
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)
2. ว่าที่ ร.ต. ชลธิศ เลยานนท์
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
3. นางสาวปวีณา ธีรสถิตย์ธรรม
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
4. นายอิสรานนท์ แก้วเนตร
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
5. นายพร้อมพงศ์ พวงเพชร
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
6. นายปรีติภัทร วันนา
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
7. นายมานพ ศรีสกุล
สาธารณสุขอาเภอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายพิเนตร เลิศเขมทัต)
นายอาเภอบ้านบึง

คาสั่งอาเภอบ้านบึง
ที่ 358 /2561
เรื่อง แต่งตั้งปลัดอาเภอประจาตาบล
..................................................
ตามที่อาเภอบ้านบึง ได้มีคาสั่งอาเภอบ้านบึง ที่ 144/2561 ลงวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งปลัดอาเภอประจาตาบล นั้น
เพื่อให้การบริหารราชการของที่ทาการปกครองอาเภอบ้านบึง เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ จึงจาเป็นต้องดาเนินการปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งปลัดอาเภอประจาตาบลให้เป็นปัจจุบัน
และเพื่อให้ การบริ หารราชการของอาเภอบ้านบึง ในระดับตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกคาสั่ ง
ดังกล่าวข้างต้น และให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งนี้ ได้แก่
1. ให้ปลัดอาเภอของอาเภอบ้านบึง เป็นปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบล ดังนี้
1.1 นายอภิรักษ์ ปิยะพิสุทธิ์ ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)
เป็นปลัดอาเภอประจาตาบลตาบลคลองกิ่ว
1.2 ว่าที่ ร.ต. ชลธิศ เลยานนท์ ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
เป็นปลัดอาเภอประจาตาบลบ้านบึง และตาบลมาบไผ่
1.3 นางสาวปวีณา ธีรสถิตย์ธรรม ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
เป็นปลัดอาเภอประจาตาบลหนองไผ่แก้ว
1.4 นายอิสรานนท์ แก้วเนตร ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
เป็นปลัดอาเภอประจาตาบลหนองอิรุณ
1.5 นายพร้อมพงศ์ พวงเพชร ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
เป็นปลัดอาเภอประจาตาบลหนองซ้าซาก และตาบลหนองบอนแดง
1.6 นายปรีติภัทร วันนา ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
เป็นปลัดอาเภอประจาตาบลหนองชาก
2. ให้ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบล ทาหน้าที่ ดังนี้
2.1 ให้ อ อกเยี่ ย มเยี ย นพบปะหารื อ และเข้ าร่ ว มประชุ มกั บ คณะกรรมการหมู่บ้ า น องค์ ก ร
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.2 ให้ เป็ นผู้ แทนนายอาเภอ เข้าชี้แจงข้อราชการ ในที่ประชุมองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ที่รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ประจ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง กรณี กระทรวง ทบวง กรม หรื อ องค์ การ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ
จะดาเนินการกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตาบล

/2.3 ให้รับฟังปัญหา..

-22.3 ให้ รั บ ฟั ง ปั ญ หาและความต้ อ งการพร้ อ มทั้ ง ให้ ค าแนะน า ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบ ปัญหาการบริหารงานต่าง ๆ โดยทาหน้าที่เป็นผู้แทน
ของนายอาเภอในการให้คาปรึกษา แนะนาแก่หน่วยงานดังกล่าว
2.4 ให้ การสนั บ สนุ นองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในท้องที่ตาบลรับผิ ดชอบ ในการจัดทา
แผนพัฒนา เช่น ประสานงานกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานองค์กรเอกชน ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการฝึกอบรม
เพิ่มรายได้และส่ งเสริ มการมีงานทาแก่ป ระชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรจุแผนงาน/ โครงการในแผนพัฒ นาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาตาบล เป็นต้น รวมทั้งประสานแผนงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่น ๆ
นาไปดาเนิน การระดับตาบล หมู่บ้าน ให้ ประสานสอดคล้ องกั บแผนพัฒนาตาบล และยึดถือแผนพัฒ นาอาเภอ
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
2.5 ให้มีหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลของตาบลที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการจัดทาระบบข้อมูล
ของสานักงานอาเภอให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ทั้งด้านข้อมูล ปัญหา และความต้องการ สถานภาพของการพัฒนา
ของหน่ ว ยงานราชการต่า ง ๆ และของภาคเอกชนที่ ดารงอยู่ ผลผลิ ต (Output) ผลลั พ ธ์ (Outcome) ซึ่ งเป็ น
ผลสืบเนื่องที่ประชาชนได้รับผลกระทบ (Impact) อันเกิดจากการดาเนินโครงการนั้น ๆ ประมวลเป็นระบบข้อมูล
สานักงานอาเภอ
2.6 ให้มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการและอุปกรณ์ที่จาเป็น ในการดาเนินการตามแผนงาน
และโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบตลอดจนช่วยเหลือตรวจสอบความเป็นไปได้ และความ
เหมาะสม ของแผนงาน/ โครงการ ดาเนินงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถใช้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.7 ให้มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติในการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลหรือของกระทรวง
มหาดไทย ให้เกิดผลอย่าแท้จริงต่อประชาชน เช่น การป้องกันสาธารณภัย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชนบท และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
และท้องถิ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ฯลฯ รวมทั้งประสานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านภัยธรรมชาติ หรือความเดือดร้อนจากการดาเนินโครงการ
ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
2.8 ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ตาบล
หมู่บ้าน เป็นพื้นทีป่ ลอดจากยาเสพติด ยาบ้า และสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น
2.9 ให้ มีห น้ าที่รั บ ผิ ดชอบในการกากับ ดูแล ส่ งเสริ ม สนับ สนุน ให้ คาปรึกษา แนะน า และ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตาบลรับผิดชอบ
2.10 ให้ มีห น้าที่ในการส่งเสริม พัฒ นา และนาชุดปฏิบัติประจาตาบล ปฏิบัติ ภารกิจหน้าที่
ในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข ประชาชนในตาบล ตรวจสอบเรื่องราวที่มีการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ที่มีการร้องเรียนนั้น ๆ รวมถึงการพิจารณาการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายพิเนตร เลิศเขมทัต)
นายอาเภอบ้านบึง

