
 
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่ 436 /2563 
เรื่อง  กำรมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนของกองแผนและงบประมำณ 

---------------------------------------------- 

  ตามค าสั่ งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่  166/2563 ลงวันที่  9 มีนาคม 2563         
ได้มอบหมายหน้าที่ การงานของกองแผนและงบประมาณ  เพ่ือให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างรับผิดชอบ 
และปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว นั้น เนื่องจากกองแผนและงบประมาณมีข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งสายผู้บริหาร 
ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และลาออกจากราชการ ดังนั้น จึงขอยกเลิกค าสั่งดังกล่าวและจัดท าค าสั่งให้
เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  นำยนิธิศ ผดุงลักษณ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 2101 – 010 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และพนักงานจ้าง  
มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ ตลอดจนงานตามนโยบาย 
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งแบ่งส่วนราชการเป็น 4 ฝ่าย 13 กลุ่มงาน ดังนี้ 

  1. ฝ่ำยนโยบำยและแผน   
  นำยวิเชียร  บิดำทุม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 2102 – 
011 เป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง ควบคุมการ
ปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษา แนะน า ข้าราชการและพนักงานจ้าง แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

   กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป  
 นำยวิเชียร  บิดำทุม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 2102 – 011  

เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ดังนี้ 
        1. งานควบคุมภายในของกองแผนฯ 
        2. งานเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของกองแผนและงบประมาณ 
       3. งานตัวชี้วัดของกองแผนและงบประมาณ 
        4. งานเกี่ยวกับค าสั่งมอบภารกิจหน้าที่ภายในกองแผนและงบประมาณ 
       5. งานรายงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่าง ๆ 
        6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    โดยมีผู้ช่วย ประกอบด้วย 
 
 
 
 

           /1.นายนนท์... 
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        1. นำยนนท์  เทพแก้ว (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)  เลขที่ต าแหน่ง 39 – 
1 – 03 – 3103 – 003 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
            1.1 งานควบคุมภายในของกองแผนฯ 

 1.2 งานรายงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่างๆ 
 1.3 งานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
 1.4 งานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 1.5 งานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานปปช.(ITA) 

           1.6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาววรภา  เกตุน้อย ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  2. นำงสำววรภำ  เกตุน้อย (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)  เลขที่ต าแหน่ง 39 – 
1 – 03 – 3103 – 002 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

   2.1 งานเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของกองแผนและงบประมาณ 
                                 2.2 งานจัดท าตัวชี้วัดของกองแผนและงบประมาณ 

   2.3 งานด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
        2.4 งานเกี่ยวกับหนังสือสั่งการและระเบียบต่าง ๆ 
      2.5 งานรวบรวมข้อมูลประกอบการตรวจรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
       2.6 งานรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 

ปฏิบัติราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษของกองแผนฯ 
       2.7 งานประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของ อบจ.เพชรบูรณ์  
       2.8 งานจัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของกองแผนฯ 
     2.9 งานส่งส ารวจ ตรวจสอบประมาณค่าใช้จ่าย และแบบแปลนโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
     2.10 ปฏิบัติงานหน้าห้องผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 

      2.11 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นายนนท์  เทพแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทน 

    3. นำยอดิศักดิ์  พิมพำนนท์ (เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 
– 4101 – 011 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     3.1 งานเกี่ยวกับการท าลายเอกสาร  

  3.2 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของกองแผนฯ 
 3.3 งานรายงานข้อมูลในการจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
 3.4 งานจัดท าวารสารเพชรบูรณ์ งานสื่อฯ 
 3.5 งานประชุมกองแผนฯ 
 3.6 งานสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ในความรับผิดชอบของกองแผน 
 3.7 งานเกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือราชการภายในส านักงานและภายนอกส านักงาน 
 3.8 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการภายในกองแผนฯ 

     /3.9 งานสืบหา… 
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 3.9 งานสืบหาหลักทรัพย์ 
 3.10 งานเกี่ยวกบัการลาของข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
 3.11 งานเกี่ยวกับการเข้าร่วมพิธีต่าง ๆ ของกองแผนฯ 
 3.12 งานรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายนโยบายและแผน 

     3.13 งานเกี่ยวกับแผนอัตราก าลังของกองแผนและงบประมาณ 
 3.14 งานการจัดท ารายงานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.15 งานเกี่ยวกับค าสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ภายในกองแผนและงบประมาณ 
 3.16 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาววรภา  เกตุน้อย ปฏิบัติหน้าที่แทน 

    4. นำยปรีชำ  บัวทอง (พนักงานจ้างต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์) มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
     4.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถยนต์ของกองแผนฯ 
     4.2 ดูแล รักษาซ่อมบ ารุง ตรวจสอบรถยนต์ของกองแผนฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
     4.3 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   กลุ่มงำนนโยบำย   
   นำยวิเชียร  บิดำทุม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 2102 
– 011 เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ดังนี้ 
       1. งานเกี่ยวกับการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
       3. งานตรวจรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 35/4 

       4. งานจัดท าโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพของท้องถิ่นตามนโยบาย 
        5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    โดยมีผู้ช่วย คือ  

    นำยนนท์  เทพแก้ว   (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง  
39 – 1 – 03 – 3103 – 003 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

      1. งานจัดท าเอกสารค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        2. งานรวบรวมข้อมูลนโยบายการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ 
         3. งานจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 35/4 
         4. งานการประชุมการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร 
         5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาววรภา เกตุน้อย ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 

/กลุ่มงานแผน... 
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   กลุ่มงำนแผน 
   นำยวิเชียร  บิดำทุม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 2102 
– 011 เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. งานเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
        2. งานเกีย่วกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและบูรณาการโครงการพัฒนาจังหวัด 
        3. งานการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    4. งานเกี่ยวกับการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด  
    5. งานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    6. งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เพิ่มเติมแผนพัฒนา 
        7. งานการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจ าปี/เพ่ิมเติม 
    8. งานแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนพัฒนา 
    9. งานก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    10. งานวิพากษ์แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    11. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    โดยมีผู้ช่วย ประกอบด้วย 

  1. นำยนนท์  เทพแก้ว   (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง  
39 – 1 – 03 – 3103 – 003 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
          1.1 งานแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

           1.2 งานการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           1.3 งานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

               1.4 งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (แก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง) 
             1.5 งานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประชาคม
ท้องถิ่น) 
             1.6 งานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

           1.7 งานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1.8 งานสรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายนโยบายและแผน 

           1.9 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาววรภา เกตุน้อย ปฏิบัติหน้าที่แทน 

    2. นำงสำววรภำ เกตุน้อย (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) เลขที่ต าแหน่ง  
39 – 1 – 03 – 3103 – 002 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

              
 /2.1 งานการจัดท าแผน… 
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           2.1 งานการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจ าปี/
เพ่ิมเติม 

                     2.2 งานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      2.3 งานเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีบูรณาการโครงการเพ่ือการประสานแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             2.4 งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์บูรณาการโครงการเพ่ือการประสานแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 
               2.5 งานโครงการสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
             2.6 งานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 
                2.7 งานวิพากษ์แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
           2.8 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นายนนท์  เทพแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  2.ฝ่ำยงบประมำณ 
  นำงศิริพร  นกแก้ว (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 2101 – 012  
เป็นหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง ควบคุมการปฏิบัติงานและ
ให้ค าปรึกษาแนะน า ข้าราชการ และพนักงานจ้าง แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 

   กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป   
   นำงศิริพร  นกแก้ว (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 2101 – 012  
เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรองงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน และให้
ค าปรึกษาแนะน าข้าราชการ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ดังนี้ 

         1. งานจัดท าโครงการเกี่ยวกับการอบรมและการประชุมต่าง ๆ 
            2. งานเกี่ยวกับการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษของฝ่าย 
             3. งานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของฝ่าย 
             4. งานแผนอัตราก าลังสามปีของฝ่าย 

         5. งานจัดวางระบบควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายในของฝ่ายฯ 
        6. งานเกี่ยวกับการใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(อ าเภอวิเชียรบุรี) 
         7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    โดยมีผู้ช่วย ประกอบด้วย 

            1. นำงสำวปรวี สอ้ิงแก้ว (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) เลขที่ต าแหน่ง  
39 – 1 – 03 – 3103 - 001 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
             1.1 งานจัดท าโครงการเก่ียวกับการอบรมและการประชุมต่าง ๆ 
             1.2 งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนด้าน
งบประมาณ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

               / 1.3 งานยืมเงิน... 
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             1.3 งานยืมเงินและส่งใช้เงินยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ 
และพนักงานจ้างของกองแผนฯ 
             1.4 งานเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ และพนักงานจ้างของกองแผนฯ 
             1.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา บุญส่งศรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 

                     2. นำงณัฏฐณิชำ  บุญส่งศรี (เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 
03 -4101 – 012  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

     2.1 งานเกี่ยวกับการใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
(อ าเภอวิเชียรบุรี) 

 2.2 งานเกี่ยวกับการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของฝ่าย 
 2.3 งานยืมเงิน/ส่งใช้เงินยืมโครงการอบรมและการประชุมต่างๆ ของกองแผนฯ 
  2.4 งานติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างโครงการอบรมและการประชุมต่างๆ  
 2.5 งานธุรการต่าง ๆ ของฝ่าย 
 2.6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาวปรวี สอ้ิงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทน 

   กลุ่มงำนงบประมำณ   
   นำงศิริพร  นกแก้ว (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 2101-012  
เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรองงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน  
และใหค้ าปรึกษาแนะน าข้าราชการและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม/เฉพาะการ 
    2. งานการโอนงบประมาณรายจ่าย 
    3. งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
            4. งานจัดท าโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
            5. งานเกี่ยวกับการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน 
            6. งานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย  
        7. งานโครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
            8. งานโครงการเงินอุดหนุนองค์กรประชาชนที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
            9. งานเขียนโครงการ 
       10. งานจัดท าค าของประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยรับงบประมาณ 
    11. งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณ 
    12. งานรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 
    13. งานบันทึกข้อมูลในระบบงบประมาณของ อปท.(BBL) 
                           14. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    โดยมีผู้ช่วย ประกอบด้วย  

/1. นางสาวสุชาดา... 
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           ๑. นำงสำวสุชำดำ  เผ่ำจ ำรูญ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)  เลขท่ีต าแหน่ง  
39 – 1 – 03 – 3103 – 00๖ มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้   

             1.1 งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม/เฉพาะการ 
       1.2 งานจัดท าโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
             1.3 งานการโอนงบประมาณรายจ่าย 
             1.4 งานบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-laas)  
            ๑.5 งานเขียนโครงการ 
     1.6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาวปรวี สอ้ิงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทน 

      2. นำงสำวปรวี  สอ้ิงแก้ว (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) เลขที่ต าแหน่ง  
39 – 1 – 03 – 3103 - 001 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

      2.1 งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม/เฉพาะการ 
              2.2 งานจัดท าโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
   2.3 งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   2.4 งานบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-laas) 
   2.5 งานโครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
   2.6 งานโครงการเงินอุดหนุนองค์กรประชาชนที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด           
   2.7 งานเขียนโครงการ 
   2.8 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาวสุชาดา เผ่าจ ารูญ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

   กลุ่มงำนจดัท ำแผนด ำเนินงำน   
         นำงศิริพร  นกแก้ว (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 2101-012 

เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรองงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน และให้
ค าปรึกษาแนะน าข้าราชการ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ดังนี้ 

    1. งานเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
    2. งานจัดท าแผนด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม 
ของกองแผนฯ 
    3. งานจัดท าแผนพัสดุประจ าปี/เพิ่มเติม ของกองแผนฯ 
    4. งานจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นรายไตรมาส 
    5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    โดยมีผู้ช่วย คือ 

          นำงสำวปรวี  สอ้ิงแก้ว (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) เลขที่ต าแหน่ง  
39 – 1 – 03 – 3103 - 001 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

  1. งานเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 
 

/2. จัดท าแผน...                
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   2. งานจัดท าแผนด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/
เพ่ิมเติมของกองแผนฯ 

 3. งานจัดท าแผนพัสดุประจ าปี/เพิ่มเติม ของกองแผนฯ     
           4. งานจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นรายไตรมาส 

   5. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางณัฏฐณิชา บุญส่งศรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 

   กลุ่มงำนกำรเบิกจ่ำยและจัดหำพัสดุ   
          นำงศิริพร  นกแก้ว (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 2101-012 

เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรองงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน และให้
ค าปรึกษาแนะน าข้าราชการ และพนักงานจ้าง โดยมีผู้ช่วย ประกอบด้วย 

               1. นำงสำวปรวี  สอ้ิงแก้ว  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)  เลขที่ต าแหน่ง   
39 – 1 – 03 – 3103 – 001 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้     
              1.1 งานการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/
เพ่ิมเติม/เฉพาะการ 

     1.2 งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายโครงการที่ได้ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีไว้ 
     1.3 งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
   1.4 งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ 
   1.5 งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายโครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ 
   1.6 งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย 
          1.7 งานเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืน  ๆ

               1.8 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาวสุชาดา เผ่าจ ารูญ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

    ๒. นำงณัฏฐณิชำ  บุญส่งศรี (เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 
03 – 4101 – 012 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                    2.1 งานจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโครงการอบรมและประชุมต่าง ๆ 

            2.2 งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเกี่ยวกับโครงการอบรมและประชุมต่าง ๆ 
     2.3 งานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

      2.4 งานลงทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองแผนฯ 
      2.5 งานจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ของกองแผนฯ 
   2.6 งานจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ของกองแผนฯ 
   2.7 งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายวัสดุ ของกองแผนฯ 
      2.8 งานจัดท าฎีกาเบกิจ่ายครุภัณฑ์ ของกองแผนฯ 

                2.9 งานเบิกจ่ายค่าโทรศัพท ์
      2.10 งานเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

         /2.11 งานควบคุม... 
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   2.11 งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์     
     2.12 งานรายงานประจ าเดือนการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

          2.13 งานรายงานประจ าเดือนและการบริหารพัสดุของกองแผนและงบประมาณ 
   2.14 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาวปรวี สอ้ิงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  3. ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล 
  นำงจิรัฐยำภรณ์  แสงอำทิตย์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 2101 

– 013 ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรองควบคุม
การปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษาแนะน า ข้าราชการ และพนักงานจ้าง แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

   กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 
     นำงจิรัฐยำภรณ์ แสงอำทิตย์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 

2101 – 013 เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรองงาน ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าข้าราชการ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ดังนี้  

    1. งานจัดท าแผนอัตราก าลังสามปีของฝ่ายฯ 
    2. งานจัดวางระบบควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายในของฝ่ายฯ 
    3. งานจัดท าตัวชี้วัดของฝ่ายฯ 
         4. งานสรุปผลการด าเนินงานของกองแผนฯ 
         5. งานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองแผนฯ 
         6. งานโครงการหน่วยบ าบัดทุกข ์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
         7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    โดยมีผู้ช่วย ประกอบด้วย 

           1. นำงสำวดวงใจ  เกิดยืนอยู ่ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) เลขท่ีต าแหน่ง 
39 – 1 – 03 – 3103 – 004  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     1.1 งานจัดท าแผนอัตราก าลังสามปีของฝ่าย ฯ 

     1.2 งานจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานควบคุมภายในของฝ่าย ฯ 
 1.3 งานสรุปผลการด าเนินงานของฝ่าย ฯ 

             1.4 งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 
          1.5 งานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของฝ่าย ฯ 
     1.6 งานรวบรวมเอกสารประกอบการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

ของฝ่าย ฯ 
 1.7 งานเกี่ยวกับโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 

ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

/ 1.8 งานอ่ืนๆ... 
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              1.8 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นายชัยพร  จูมั่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 

      2. นำยชัยพร  จูม่ัน (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 
4101 – 013 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
     2.1 งานธุรการ และงานสารบรรณของฝ่าย ฯ 
               2.2 งานเกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือของฝ่าย ฯ 
           2.3 งานรวบรวมเอกสารประกอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของฝ่าย ฯ 
     2.4 งานโครงการหน่วยบ าบัดทุกข ์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
           2.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ  เกิดยืนอยู่ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

    3. นำยนพฤทธิ์   ฐี ตำนนท์  (พนักงานจ้ างต าแหน่ งผู้ ช่ วยเจ้ าพนักงานธุรการ) 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
     3.1 งานธุรการ และงานสารบรรณของฝ่าย ฯ 

 3.2 งานเกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือของฝ่าย ฯ 
 3.3 งานรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษของ

ฝ่าย ฯ 
               3.4 งานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของฝ่าย ฯ 

  3.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นายชัยพร  จูมั่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 

   กลุ่มงำนติดตำม 
   นำงจิรัฐยำภรณ์ แสงอำทิตย์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 
2101 – 013 เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรองงาน ควบคุม 
การปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษาแนะน าข้าราชการ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ดังนี้  
    1. งานเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    2. งานแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    3. งานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและคณะท างานติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    4. งานจัดท าแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ    
    5. งานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนด าเนินงาน  
    6. งานเกี่ยวกับการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม 
    7. งานเกี่ยวกับการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนรวมทั้งหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 /8. งานเกี่ยวกับ... 
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    8. งานเกี่ยวกับการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งงบประมาณ
อุดหนุนหน่วยงานอื่น หรือด าเนินงานร่วมกัน  

      9. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    โดยมีผู้ช่วย ประกอบด้วย 

              1. นำงสำวดวงใจ  เกิดยืนอยู่ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง 
39 – 1 – 03 – 3103 – 004    มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     1.1 งานเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

     1.2 งานแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
   1.3 งานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะท างานตดิตามและประเมินผล 
     1.4 งานการจัดท าแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ 

     1 .5  งาน เกี่ ย วกับ การติ ดตามและประ เมิ น ผล  แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  และ 
แผนการด าเนินงาน                

     1.6 งานเกี่ยวกับการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม 

            1.7 งานเกี่ยวกับการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนอุดหนุนให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

          1.8 งานเกี่ยวกับการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยงานอื่น หรือด าเนินงานร่วมกัน  

 1.9 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นายชัยพร  จูมั่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 

    2. นำยชัยพร  จูม่ัน (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 
4101 – 013 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   

     2.1 งานเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
                        2.2 งานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและคณะท างานติดตาม
และประเมินผล 
                2.3 งาน เกี่ ย วกั บ ก ารติ ด ต าม และป ระ เมิ น ผ ล แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ 
แผนการด าเนินงาน 
     2.4 งานเกี่ยวกับการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม 

         2.5 งานเกี่ยวกับการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยงานอื่น หรือด าเนินงานร่วมกัน 

        2.6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ เกิดยืนอยู่ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 

 /3. นายนพฤทธิ์... 



- 12 - 

 

         3. นำยนพฤทธิ์  ฐีตำนนท์ (พนักงานจ้างต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   

   3.1 งานสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
และคณะท างานติดตามและประเมินผล 

        3.2 งานสนับสนุนการประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน 

   3.3 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นายชัยพร  จูมั่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 

   กลุ่มงำนประเมินผล 
   นำงจิรัฐยำภรณ์ แสงอำทิตย์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 

2101 – 013 เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรองงาน  ควบคุม 
การปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าข้าราชการ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ดังนี้  
    1. งานเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน 
    2. งานเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม 
        3. งานประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        4. งานรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        5. งานประชาสัมพันธ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        6. งานสถิติ งานจัดท าข้อมูล รายงานการติดตามและประเมินผล 
        7. งานเกี่ยวกับการประสานงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด 
        8. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    โดยมีผู้ช่วย ประกอบด้วย 

        1. นำงสำวดวงใจ  เกิดยืนอยู ่(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง 
39 – 1 – 03 – 3103 – 004  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

   1.1 งานสถิติ งานจัดท าข้อมูล รายงานการติดตามและประเมินผล 
         1.2 งานเกี่ยวกับการประสานงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 
                    1.3 งานเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม 

                  1.4 งานเกี่ ยวกับการประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนินงาน 
     1.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นายชัยพร  จูมั่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 

           /2.นายชัยพร... 
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  2. นำยชัยพร  จูม่ัน (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 
4101 – 013  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   

          2.1 งานสถิติ งานวิเคราะห์ จัดท าข้อมูลรายงานการติดตามและประเมินผล 
         2.2 งานเกี่ยวกับการประสานงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
   2.3 งานเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม 
     2.4 งานจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

         2.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ เกิดยืนอยู่ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

    3. นำยนพฤทธิ์  ฐีตำนนท์ (พนักงานจ้างต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   

   3.1 งานสนับสนุนการจัดท าข้อมูลรายงานการติดตามและประเมินผล 
            3.2 งานสนับสนุนเกี่ยวกับการประสานงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาร่วมกับ

หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
            3.3 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นายชัยพร  จูมั่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  4. ฝ่ำยสำธำรณูปโภค 
  นำงสำวเพ็ญพรรณ  ฐีตำนนท์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 – 
2101 – 014 เป็นหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง ควบคุม
การปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษา แนะน า ข้าราชการและพนักงานจ้าง แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

   กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 
   นำงสำวเพ็ญพรรณ  ฐีตำนนท์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 
03 – 2101 – 014 เป็นหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง 
ควบคุมการปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษา แนะน า ข้าราชการและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ดังนี้ 
          1. งานจัดท าแผนอัตราก าลังสามปีของฝ่าย 
          2. งานจัดวางระบบควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายในของฝ่าย 
    3. งานด าเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
    4. งานการประชุมเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    5. งานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  
              6. งานรายงานผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    7. งานติดต่อประสานงานโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    โดยมีผู้ช่วย ประกอบด้วย 

           /นายสุทธิพงษ์... 
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       นำยสุทธิพงษ์  พรหมบุญ (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) เลขที่ต าแหน่ง 39-1-01-
4101-005  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

   1. งานธุรการ และงานสารบรรณของฝ่าย 
                  2. งานเกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือของฝ่าย 
                 3. งานรวบรวมเอกสารประกอบการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ของฝ่าย 
     4. งานเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค 
     5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพรรณ ฐีตานนท์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

   กลุ่มงำนยำเสพติด 
   นำงสำวเพ็ญพรรณ  ฐีตำนนท์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 
03 – 2101 – 014 เป็นหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง 
ควบคุมการปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษา แนะน า ข้าราชการและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ดังนี้ 
       1. งานเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

      2. งานเขียนโครงการเกี่ยวกับยาเสพติด 
  3. งานรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  4. งานการประชุมคณะท างานโต๊ะข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด 
      5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    โดยมีผู้ช่วย ประกอบด้วย 

  นำยสุทธิพงษ์  พรหมบุญ (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) เลขที่ต าแหน่ง 39-1-01-
4101-005  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

    1. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
             2. งานเกี่ยวกับขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
        3. งานเขียนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     4. งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม หรือกลุ่มองค์กรประชาชนต่าง ๆ 
     5. งานติดต่อประสานงานโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
             6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพรรณ ฐีตานนท์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
 
 
 

      /กลุ่มงานสาธารณูปโภค... 
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   กลุ่มงำนสำธำรณูปโภค 
   นำงสำวเพ็ญพรรณ  ฐีตำนนท์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 39 – 1 – 03 
– 2101 – 014 เป็นหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรอง ควบคุม
การปฏิบัติงานและ ให้ค าปรึกษา แนะน า ข้าราชการและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. งานการจัดระบบข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2. งานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด าเนินการ 
        3. งานประสานข้อมูลในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน 
        4. งานเกี่ยวกับการได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 
    5. งานติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ เก่ียวกับการขอรับเงินอุดหนุนจาก
กระทรวงมหาดไทย  
    6. งานเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย 
    7.  งานวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ 
    8. งานเขียนโครงการ 
        9 งานขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานอื่น 
           ๑0. งานตรวจสอบความซ้ าซ้อนโครงการพัฒนา 
       11. งานตรวจสอบการยินยอมใช้พื้นท่ีโครงการพัฒนา 
        12. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    โดยมีผู้ช่วย ประกอบด้วย 

            1. นำยศักดำ  มียศ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) เลขท่ีต าแหน่ง 39-1-03-
3106-002 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

         1.1 งานจัดท าแผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
                  1.2 งานการจัดระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
                   1.3 งานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ์ทีด่ าเนินการ 
         1.4 งานวางแผนการสนับสนุน อปท.อื่น ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
                   1.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพรรณ ฐีตานนท์ 

ปฏิบัติหน้าที่แทน 

   2. นำยสุทธิพงษ์  พรหมบุญ  (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) เลขที่ต าแหน่ง 39-1-01-
4101-005  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

       2.1 งานตรวจสอบเอกสารโครงการก่อนเสนอฝ่ายนโยบายและแผนเพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น    

       2.2 งานรวบรวมข้อมูลด้านสาธารณูปโภค 
     2.3 งานประสานข้อมูลในพ้ืนที่เก่ียวกับการจัดท าโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     2.4 งานเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
     2.5 งานเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านพลังงานทดแทน 

           2.6 งานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ด าเนินการ 
          /2.7 งานขออนุญาต... 
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         2.7 งานขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานอื่น 
            2.8 งานตรวจสอบความซ้ าซ้อนโครงการพัฒนา 
        2.9 งานตรวจสอบการยินยอมใช้พื้นท่ีโครงการพัฒนา 
     2.10 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

     กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพรรณ ฐีตานนท์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

               อนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามแบบแผนของทางราชการ และถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญไว้ 
ดังนี้ 
   1. การเสนองาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และ
ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณตามล าดับ 
    2. การปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุมและรับผิดชอบร่วมกับ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 
   3. การพิมพ์เอกสารให้ตรวจสอบความเรียบร้อย ถูกต้องและรูปแบบให้เป็นไปตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
   4. การติดตามงานให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเจ้าของเรื่อง ต้องเร่งรัด ติดตามงาน หาก
เป็นงานส าคัญและเร่งด่วนให้เสนอแฟ้มด้วยตนเอง  
   5. ให้ ผู้ ได้รับมอบหมายหน้ าที่ การงาน ปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและถี่ถ้วน            
 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่าให้งานคั่งค้างหรือล่าช้ากว่าก าหนด โดยให้ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงาน 
หวัหน้าฝ่าย หรือผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ (แล้วแต่กรณี) โดยใกล้ชิด 
   6. งานส าคัญ งานเร่งด่วน หรืองานนโยบาย ที่จ าเป็นต้องระดมสรรพก าลังให้ถือเป็นหน้าที่ของ
ทุกคนต้องร่วมมือกันปฏิบัติ     
   7 . การมอบหมายงานดั งกล่ าวข้ างต้น  ให้ เป็ นดุล พินิ จของผู้ อ านวยการกองแผน 
และงบประมาณ ที่จะพิจารณามอบหมายผู้หนึ่งผู้ใดเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะ ตลอดจนก าหนดขอบเขตหรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ 
   8. หากข้าราชการ และพนักงานจ้าง ผู้หนึ่ งผู้ ใด ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานหรือภารกิจ 
อย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป ให้รายงานผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณทราบทันที 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานภายในกองฯ หากไม่ปฏิบัติให้ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 
ผู้นั้น และจะต้องรับผิดชอบเป็นอันดับแรก 
   9. ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่  หรือไปประกอบภารกิจใด ๆ นอกสถานที่ท างาน 
ของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ต้องขออนุญาตผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณทุกครั้ง หากผู้อ านวยการ 
กองแผนและงบประมาณไม่อยู่ ให้ขออนุญาต รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ตามล าดับและรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณทราบทุกครั้ง 
 
 
 

          /10. ในการปฏิบัติงาน... 




