
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การให้บริการประซาซนนอกเวลาราชการ

ด้วย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะดำเนินการให้บริการประซาซนนอกเวลาราขการ 
ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเปิดให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารงานราชการและงานการติดต่อราชการด้านอื่นๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕'๖๕ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ดังนี้

วันจันทร์ -  ศุกร์ ต ั้งแต ่เวลา ๑๖.๓๐ -  ๑๘.๓๐ น.
วันเสาร์---อาทิตย์-■ และ,วัน'หยุดนัก1ซัดฤกษ์ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ = ๑๖,๓๐.น.
โด ยผ ู้ป ระส งค ์ท ี่จะขอร ับ บ ร ิการด ังกล ่าว  ส าม ารถต ิดต ่อส อบ ถาม รายละเอ ียดได ้ท ี่ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ต่อ ๑๑๔, ๑๑๕, ๑๑๖
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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รองบายกองค์การบริหารส่วน'จังหวัด ปฎิบ้ตัราชการแหน' 
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวดลำพูน



ท่ี ฐ © พ ๒๕๖๕
เร่ือง ให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบ้ตงานนอกเวลาราชการ

ด้วย สำน ักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภารกิจจำเป ็นเร ่งด ่วนในการดำเน ินการ 
ตรวจสอบ คัดแยก และจัดทำข้อมูลขั้วบัตรเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ใบการเลือกตั้งเมื่อวับที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการจัดเก็บและ 
แยกทำลายบัตรเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องกิน 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ดำเนินงาบ จึงให้บุคลากรสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๐๙ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ นางสาวณปภัช อุตตมชัย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ (รายซื่อผู้ปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ดำส่ังน้ี)

เพ ื่อให ้การดำเน ินการด ังกล ่าวเป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อย ท ันต ่อห ้วงระยะเวลาการ

ทงนี๋ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถีงวันที ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ส่ัง ณ วันท่ี ทา เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย บุญอุดมm )
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎบัตราชการนหน 

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



รายขื่อผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ต้ังแต่วันท่ี ๕ -  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
(เอกสารแนบท้ายคำส่ังองค์การบริหารส่วน'จังหวัดลำพูนท่ี 9 0พ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ลำดับท่ี ข่ือ -  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

๑ นางสาวณปภัซ รุตตมชัย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒ นางสาวจิดาภา เสนศักดี้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓ นายจิรวัฒน์ ตันกุระ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเทียว
(รั1 นายนิพันธ์ ปีนแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๕ นางสาวอังคณา นันตา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๖ นางสาวสุรางค์พร ไชยวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๗ นางสาวชมพูนุท เหมืองจา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๘ นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิกรสกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๙ นางสาวถิรนันท์ พูนทิน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๑๐ นางสาวลลิตา คิริโกมล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
(5)(9) สิบโทอาทิตย์ ต๊ะวงค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๒ นางสาวพัทธนันทิ จีรธรรมรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑๓ นายสุเมธ วงค์สุวรรณ เจ้าพนักงานปีองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาวุโส

๑๕ นายกฤษฎาวัฒน์ บุญทับทิม เจ้าพนักงานปีองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฎิบัติงาน

(5) (เ̂ นายพัชร,าวุธ ประพัฒน์วงศ์ เจ้าพนักงานปีองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงาบ

๑๖ นางสาวพัซมณ กุกสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๗ นายภัทรเดช เทพวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๘ นางสาวณัฐญาภรณ์ สิทธิโรจน์นุกูล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๑๙ นางสาวสุนารี เนตรสัก ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
๒๐ นางสาวรุ่งทิวา เป็งกาสิทธี้ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๒๑ นางสาวณัฐธิดา เนตรสุวรรณ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป



รายซีอผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ต้ังแต่วันท่ี ๕ -  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
(เอกสารแนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ / ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ลำดับท่ี ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
๒๒ นางสาวศรัณย์พร ศรีบุรี ผ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๓ นางสาวพัชรินทร์ ฟองมูล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๔ นายสุวัตร์ เขื่อนควบ คนงาน
๒๕ นางสาวเขมิกา เขมจิรเจริญสุข คนงาน
๒๖ นายเฉลียว คงมี คนงาน
๒๗ นายเดชฤทธิ้ บันท,ขว้าง คนงาน
๒๘ นายธนภัทร คาดคำฟู คนงาน
๒๙ นายสงกรานต์ บันละ พนักงานขับรถยนต์

๓๐ นายปริญญา ดารารัตน์ พนักงานขับรถยนต์

๓๑ นายพงษ์พิพัฒน์ พงศ์ตุ้ย พนักงานขับรถยนต์

๓๒ นายปรีชา เขื่อนควบ พนักงานขับรถยนต์

๓๓ นายบุญหยง บุญช่วย พนักงานขับรถยนต์


