แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงำนของสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อดำ
นำยจำนง วรรณรำช
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง )
ปลัด อบต.







งานควบคุมงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ
งานประชุม ตราข้อบัญญัติ
งานการพาณิชย์
งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์

สำนักงำนปลัดอบต.
นำงสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนำนันท์
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น )

กองกำรศึกษำ
นำงดำรุณี สถำนเดิม
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น )

รอง ปลัด อบต.ป่าก่อดา รักษาราชการแทน หัวหน้า
สานักงานปลัด

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษา
ราชการแทนตาแหน่งผู้อานวยการกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ำยอำนวยกำร
 งานการเจ้าหน้าที่
 งานบริหารงานทั่วไป
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ฝ่ำยปกครอง
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย





งานส่งเสริมการศึกษา
งานการศึกษา งานศาสนา งาน
วัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่า
ก่อดา

กองคลัง
นำงกำญจนำ คำต่ำย
(นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น )
 งานการเงินและบัญชี
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่ำง
นำยนพรัตน์ กรุณำ
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น )





ฝ่ายการโยธา
งานก่อสร้าง
งานผังเมือง
งานสาธารณูปโภค

แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงำนของสำนักงำนปลัด

นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานปลัด อบต.

นางชัชญาภัค เครือวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นายพิชญุตม์ พิศลยบุตร
(นักทรัพยากรบุคคล)






งานบรรจุ แต่งตั้ง
โอน (ย้าย) และเลื่อน
ระดับ
งานทะเบียนประวัติ
งานขอพระราชทาง
เครื่องอิสริยาภรณ์
งานประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ประจาปี



งานจัดทาแผนพัฒนา
ตาบล 4 ปี

งานสารสนเทศระบบ
คอมพิวเตอร์

งานรวบรวมข้อมูลและ
สถิติทางเทคนิค

งานเกี่ยวกับการตรา
ข้อบัญญัติ

งานจัดทาใบโอนเงิน

งานการข้อบังคับตาบล
ด้านงบประมาณ

งานตรวจสอบภายใน

นางอัญธิกา กันทา
นักพัฒนาชุมชน











งานติดตามเศรษฐกิจ
ชุมชน
งานจ่ายเบื้อยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และสงเคราะห์อื่น ๆ
งานสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
งานจัดระเบียบชุมชน
งานพิทักษ์สิทธิเด็กและ
สตรี
งานส่งเสริมอาชีพและ
ข้อมูลแรงงาน
งานพัฒนาสตรีเยาวชน
งานสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และสตรี

นางสาวพะยอม ปัญญาทิพย์
นักบริหารงานทั่วไป









งานธุรการ สารบรรณ
งานกิจการสภา
งานทะเบียนยาพาหนะ
งานการประชุม
งานรัฐพิธี
งานเลือกตั้ง
งานรักษาความปลอดภัย
และความสะอาดสานักงาน

นายภราดร ใจประการ
จพง.ป้องกันฯ

 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 จัดทาแผนป้องกัน
ภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย
 งานฝึกอบรม อป
พร.
 งานอานวยการ
 งานช่วยเหลือฟื้นฟู
 งานกู้ภัย

แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงำนของกองคลัง
นางกาญจนา คาต่าย
ผู้อานวยการกองคลัง








นางสาวศศิธร ร่มพนาธรรม

นางณฐมน ดอนชัย

นางสาวกราญจณา รักษาภักดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นักวิชาการพัสดุ

งานจัดทาบัญชีทะเบียนรายรับ –
รายจ่าย
งานตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ
งานจัดทารายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน
งานควบคุมการรับส่งเงิน
จัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน
จัดทารายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลองเป็นรายเดือน








งานรับเงินภาษี ค่าธรรามเนียม
ใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าขาย
เอกสาร โครงการฯ และอื่นที่
อบต. จัดเก็บเอง
งานประเมินจัดเก็บรายได้
งานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ การ
ติดตามทวงหนี้
งานจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้คา่
ภาษี และการจาหน่ายหนี้สญ
ู
งานจัดทาทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน

 งานจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
 งานลงทะเบียนพัสดุ
 งานจัดเก็บและจ่ายพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ
 งานจัดทาแผนจัดหาพัสดุ
ประจาปี
 งานคืนหลักประกันสัญญา

แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงำนของกองช่ำง
นายนพรัตน์ กรุณา
ผู้อานวยการกองช่าง

นายอรรถพล ริมทอง
นายช่างโยธา







งานด้านการออกแบบโครงการ
ก่อสร้าง การร่าง เขียนแบบ
แปลน
งานควบคุมโครกงานก่อสร้างและ
ให้คาปรึกษาแนะนาหรือ
ตรวจสอบ
งานประมาณราคาโครงการ
ก่อสร้างด้านโยธา
งานสารวจการก่อสร้าง สารวจ
และทดสอบวัสดุ สารวจข้อมูล
จราจร

แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงำนของกองกำรศึกษำ
นางดารุณี สถานเดิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทนตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม










นายสุเวช พิมน้าเย็น

นางธัญลักษณ์ วงกุรุ

นางอุทุมพร เขื่อนคา

นักวิชาการศึกษา

ครู คศ. 1

ครู คศ. 1

งานแผนและวิชาการ
งานส่งเสริมการศึกษา
งานพัฒนาเด็กและเยาวชน
งานข้อมูลการศึกษา
งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน่
งานกีฬาและนันทนาการ
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
งานสันทนาการ





ปฏิบัติหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก
ก่อนวัยประถมศึกษา (อายุ
ระหว่าง 3-5 ปี) ให้มีความรู้
ความประพฤติและความพร้อม
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสติปัญญา
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย





ปฏิบัติหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก
ก่อนวัยประถมศึกษา (อายุ
ระหว่าง 3-5 ปี) ให้มีความรู้
ความประพฤติและความพร้อม
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสติปัญญา
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

