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“...เวลานี้เราทุกคนมีภาระส�าคัญรออยู่ ที่จะต้องร่วมมือกัน

เสริมสร้างความเป็นปรกติเรียบร้อยให้แก่บ้านเมือง

เพื่อให้ประชาราษฎร์ชาติภูมิมีความผาสุกสงบ

ภาระทั้งนี้มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

หากเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทุกคน ที่จะต้องร่วมกันคิด

ร่วมกันท�าให้พรักพร้อม และสอดคล้องเกื้อกูลกัน

โดยมีจุดหมายและอุดมคติร่วมกัน

ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้

ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ท�าความคิดจิตใจให้หนักแน่นแน่วแน่

และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกัน ที่จะร่วมมือร่วมความคิดกัน

ให้เต็มก�าลังความสามารถและสติปัญญา ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ

และด้วยความสามัคคีปรองดอง โดยยึดเอาประโยชน์ยั่งยืนยิ่งใหญ่

คือความมั่นคงผาสุกของบ้านเมืองเป็นเป้าหมายสูงสุด...”

            พระราชด�ารัช
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สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่าน....

 กระผม		นายผ่อง			สุทธวงค์			นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลงิมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา 

รูส้กึปลาบปลืม้ทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากประชาชนชาวต�าบลงิมทกุท่าน	ตลอดยะระเวลาทีก่ระผมได้เข้ามาเป็นตัวแทน	

ในการท�าหน้าที่บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม	 กระผมและคณะผู้บริหารทุกท่านพยายามทุ่มเทการท�างาน	

ให้เกดิผลส�าเรจ็มากท่ีสดุ	 โดยยดึหลกัการให้บรกิารพร้อมๆกับการพฒันาให้เกิดความก้าวหน้า	 ในทกุๆด้าน	 โดยเร่ิมท่ี

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน	 ทั้งในเรื่องการศึกษา	 ด้านอุปโภค	 บริโภค	 รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหา

และพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ		เพ่ือให้ประชาชนได้ด�ารงชีวิตอย่างสะดวงสบาย		ตลอดจนการส่งเสริม 

งานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่ให้สูญหายไป		นอกจากนี้	

 กระผมและคณะผู้บริหาร		ยังมีนโยบายริเริ่มในการท�าโครงการใหม่ๆ		เพื่อสานต่อและพัฒนาโดยการ 

วางยุทธศาสตร์		ให้สอดคล้องกับแผนงานต่างๆ		เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	จั ดการแผนพัฒนาและปฏิบั ติ

ตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น		ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอย่างเคร่งรัดท้ังนี้ผลส�าเร็จของโครงการต่างๆ		ท่ีจัดขึ้น	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลงิม	 จึงต้องอาศัยความร่วมมือ	ของ	พ่อ	แม่	พี่น้องประชาชน	ชาวต�าบลงิมที่เป็นส่วน

ส�าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นระบบถูกต้อง	 โปร่งใส	 เห็นผลส�าเร็จ	 ก็จะเกิดขึ้นและประจักษ์

ต่อสายตาของ	พ่อ	แม่	พ่ีน้องประชาชนทุกท่าน	อย่างแน่นอน		ทั้งนี้		กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลงมิ		และพนักงาน		เจ้าหน้าที	่	ขอขอบพระคณุ		ประชาชนทกุท่านทีไ่ด้ร่วมมอืรวมใจ		เป็นส่วนหน่ึง	

ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆในการพัฒนาร่วมกับ	องค์การบริหารส่วนต�าบลงิม		ด้วยดีเสมอมา		จึงเป็นหลัก 

พัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยังยืน	สืบต่อไป	

   

          

         นายผ่อง สุทธวงค์

          นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม

สาส์นนายกฯ

องค์การบริหารส่วนต�าบลงิม 1
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นายผ่อง  สุทธวงค์

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม

089-2622121

นายธีรพันธ์  ปันค�า

รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม

097-9477854

นายเพียร  เวียงค�า

รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม

064-4092201

นางสาวชัชญานุช  ฉลาด

เลขานุการนายก

063-1092030

คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลงิม2
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เรียน พ่อ แม่  พี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม ที่เคารพทุกท่าน

 กระผม	นาย	สเุกษ	ชยตุวาณชิกลุ	ประธานสภา	และ	นายพรชยั	ธรรมศริ	ิรองประธานสภา	องค์การบรหิารส่วนต�าบลงมิ	

ตลอดระยะเวลาท่ีด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาและต�าแหน่งประธานสภาที่ผ่านมา		กระผมพร้อมสมาชิกสภาทุกท่าน 

ได้ร่วมมือร่วมใจร่วมระดมความรู้ความสามารถในการจัดการงบประมาณในแต่ละปี		เพื่อให้คณะผู้บริหารได้น�า

มาพัฒนา	ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม		เพื่อให้เกิดความพัฒนาทุกๆด้านตามงบประมาณที่องค์กร	

ได้จัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมต่อการพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อให้สัมฤทธ์ิผลตามที่มุ่งหวัง		จนเป็นที่ประจักษ์	

และยังจะมีบางส่วนท่ีอาจจะต้อง	 ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาไปตามขั้นตอนและต้องใช้ความพยายามจากทุกๆ

ภาคส่วนทัง้ภาครัฐ	ตลอดจน	พี	่น้องประชาชนทุกท่าน	ในการให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา		ไม่ว่าจะเป็นทาง

ด้านการศึกษา		การสาธารณะสขุ		การคดัแยกขยะ		เป็นต้น		จากผลความส�าเรจ็ทีก่ล่าวมานัน้		กระผมและคณะผูบ้รหิาร 

สมาชิกในองค์กรทกุท่าน		ได้เหน็ความร่วมมอืร่วมใจ		ของประชาชนทกุท่าน		ท�าให้ทางองค์การบรหิารส่วนต�าบลงมิ	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ			การบริหารจัดการที่ดีของจังหวัดพะเยา		(LPA)	Local	Performane	Assessment 

(การประเมินประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		ประจ�าปี	2563	ต้องขอขอบคุณ	 พี่	 น้อง

ประชาชนทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือบริหารพัฒนาในโครงการต่างๆ	จนประสบความส�าเร็จ	

	 ทัง้นี	้กระผม	และคณะ	ผูบ้ริหาร	สมาชกิสภาทกุท่าน	ตลอดจนพนักงาน	เจ้าหน้าทีใ่นองค์การบริหารส่วนต�าบลงมิ	

รู้สึกปลาบปลื้ม	 และยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร	 พัฒนาความเป็นอยู่	 ให้พ่อ	 แม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน

มีความสะดวกสบาย	ทั้งในด้าน	อุปโภค	สาธารณะประโยชน์ต่างๆ	กระผมประธานสภาและรองประธานสภา	ขอเป็น

ตัวแทนในสมาชิกสภาทุกท่าน	 เพื่อขอขอบคุณ	 พ่อ	 แม่	 พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและไว้ใจในการ

ท�างานบริหารจัดการงานต่างๆ	

       

        นายสุเกษ  ชยุตวาณิชกุล                             

ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต�าบลงิม

สาส์นประธานสภาฯ
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นายสุเกษ  ชยุตวาณิชกุล
ประธานสภาฯ
093-9399293

นายพรชัย  ธรรมศิริ
รองประธานสภาฯ
093-2687809

นางฐิติกุล  บัวภา
เลขานุการสภาฯ
093-1673839

นายศรีมูล  เขี่ยนค�า
ส.อบต.หมู่ 1

063-1271395

นายอุทัย  จันทะวัง
ส.อบต.หมู่ 7

084-7395154

นายเจษฎา  เวียงค�า
ส.อบต.หมู่ 7

080-6762511

นายพรมมา  รักเจริญ
ส.อบต.หมู่ 10
080-7928845

นายอดุลย์  กลิ่นหอม
ส.อบต.หมู่ 11
084-9917089

นายวิน  ปันค�า
ส.อบต.หมู่ 11
081-1933092

นายส�าราญ  เจิมเฉลิม
ส.อบต.หมู่ 12
093-2381835

นายศรีวรรณ  ขันธปรีชา
ส.อบต.หมู่ 12
063-1276568

นายชรน  ไชยภาพ
ส.อบต.หมู่ 13
081-1684062

นายบุญชุม  แนบเนียร
ส.อบต.หมู่ 13
093-2121908

นางชื่นจิตร  ธรรมอักษร
ส.อบต.หมู่ 14
084-8059936

นายกฤษดาพงศ์  ค�ามาปัน
ส.อบต.หมู่ 14
061-3375934

นายลบ  สุทธวงค์
ส.อบต.หมู่ 16
080-1239723

นายเสริม   สุทธวงค์
ส.อบต.หมู่ 16
093-1731033

นายสกุล   ซื่อสัตย์
ส.อบต.หมู่ 19
086-1831099

นายอภิสิทธิ์  พุทธวงศ์
ส.อบต.หมู่ 19
081-2874769

ฝ่ายนิติบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต�าบลงิม4
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สวัสดีค่ะ ประชาชนชาวต�าบลงิม ที่เคารพรักทุกท่าน

	 ดิฉัน	 นางฐิติกุล	 บัวภา	 ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม	 มีจุดประสงค์จัดท�ารายงานผลการปฎิบัติงาน

ประจ�าปี	2563	 ฉบับน้ีเพื่อเผยแพร่การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลงิมเพื่อมุ ่งเน้น

หลักการจัดการบริหารบ้านเมือง	 ตามหลักธรรมาภิบาล	 เป็นแนวทางการบริหารโดยองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม

ภายใต้การบริหารของ	นายผ่อง	สุทธวงค์	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลงิมเพื่อเป็นการสานต่อนโยบาย

ฝ่ายบริหารสู่การปฏิบัติ		อันจะน�ามาซึ่งท้องถิ่นที่ก้าวไกล		ฝ่ายข้าราชการโดนการน�าของดิฉัน		นางฐิติกุล		บัวภา 

ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลงมิ		พร้อมด้วยข้าราชการพนกังาน		และลกูจ้างในองค์การบรหิารส่วนต�าบลงมิทกุท่าน	

ถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยู่เบ้ืองหลังมีหน้าท่ีในการรับช่วงต่อนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ	จากทีมผู้บริหาร		องค์การ	

บรหิารส่วนต�าบลงมิ	สูภ่าคปฏิบัตเิพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิเ์ป็นรปูธรรม		อนัจะน�ามาซ่ึงการพฒันา		และสามารถตอบสนอง	

ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดแีละถกูต้อง		ตรงจุด		ปัจจุบนั		ผลงานเบือ้งหลงัทีดิ่ฉันและ		เหล่าข้าราชการ	

พนักงาน		ลูกจ้างพนกังานได้ท�าได้เกดิเกดิผลสมัฤทธิอ์ย่างต่อเนือ่งเรือ่ยมา		ดฉินัคดิว่า		องค์การบรหิารส่วนต�าบลงมิ	

ซึ่งมีหน้าที่บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้กับประชาชน		รวมถึงส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น		ให้เจริญก้าวหน้า		ซึ่งตัวดิฉัน 

ในฐานะปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลงมิ		มหีน้าทีข่บัเคลือ่นนโยบายของท่านนายก		และทมีบรหิาร		ให้เกดิ	ผลส�าเรจ็	

ตรงตามเป้าหมายให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและดีข้ึนเร่ือยๆไป		ท้ังนี้ดิฉันได้เน้นย�้าและให้แนวทาง	

กับทางผู้ใต้บัญชา		ในเรื่องการดูแลชีวิตการเป็นอยู่และความสงบสุขของประชาชน			อันถือนโยบายที่ท่านนายก	

และทีมบริหารก�าหนดมาอย่างเคร่งครัดและสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายที่วางไว ้      
   
       
             

          

                  นางฐิติกุล   บัวภา 

        ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม

สาส์นปลัดฯ
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	 ส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล		มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป		ขององค์การ 

บรหิารส่วนต�าบล	งานเลขานกุารนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล		รองนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล		และเลขานกุาร	

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล		งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล		การบริหารงานบุคคลของพนักงาน 

ส่วนต�าบล	 และพนักงานจ้าง	 งานกิจการขนส่ง	 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว	 งานส่งเสริมการเกษตร	 งานการพาณิชย์	

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานเทศกิจ		งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

งานจราจร	 งานวิเทศสัมพันธ์	 งานประชาสัมพันธ์	 งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 งานนิติการ

งานคุ้มครอง	 ดูแลและบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 งานสิ่งแวดล้อม	 งานบริหารการศึกษา	 งานพัฒนาการศึกษา	

ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา	การศึกษานอกระบบการศึกษา	และการศึกษาตามอัธยาศัย	 เช่น	การจัดการศึกษา

ปฐมวัย	อนุบาลศึกษา	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา	งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา		งานโรงเรียน	

งานกิจการนักเรยีน		งานการศกึษาปฐมวัย		งานขยายโอกาสทางการศกึษา		งานฝึกและส่งเสรมิอาชพี		งานห้องสมุด	

งานพิพิธภัณฑ์			งานเครือข่ายทางการศึกษา			งานศึกษานิเทศก์			งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา	 งานการศาสนา	 งานบ�ารุงศิลปะ	 จารีตประเพณี	 ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	 และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	 	 งานการกีฬาและนันทนาการ	 	 งานกิจกรรมเด็กเยาวชน	 	 และการศึกษา

นอกโรงเรียน	 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา	 และราชการ

ที่มิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของ	 กอง	 ส�านัก	 หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นการเฉพาะ	 รวมทั้ง

ก�ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต�าบลให้เป็นไปตามนโยบาย	 แนวทาง	

และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 	 งานบริการข้อมูล	 	 สถิติ	 	 ช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าทาง

วิชาการ		งานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	

ภารหน้าที่

ส�านักปลัด
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ส�านักปลัด

นายธีรยุทธ  ค�าศรีแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส�าหนักปลัด
085-7051345

นางสาวศรีไพ  สนม
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

081-7927215

นางสายพิณ  กันชัย
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

080-1231081

นางสากิ่งแก้ว  หอมนาน
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

088-4018582

นายอ�านวย  สุทธวงค์
พนักงานประจ�ารถขยะ

091-6342212

นางสาววรัฏติยา  คูหา
คนงานทั่วไป

092-4685108

นางสาวลัดดา  เวียงค�า
คนงานทั่วไป

089-2623003

นายคงสิทธิ์  จันทร์ขาว
คนงานทั่วไป

084-3688316

นายหลั่น  สมร่าง
คนงานทั่วไป

088-5185364

นางนงลักษณ์  แปงใจ
ครู คศ.1

084-7175740

นางนงเยาว์  สมร่าง
ครู คศ.1

081-2896803

นายอุดร  ดาวดึงษ์              
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
093-1562059

นายปรีชา  สมร่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา
097-9582081

นายสมเจตน์  แสนวัน
พนักงานขับรถขยะ

095-1397841

นางสาวแสงเดือน  บุญชุม
นักวิชาการศึกษา
084-8065929

นางสาวสายฝน  มหาวงศนันท์
นักทรัพยากรบุคคล

084-3686979

นางวรรธิกา  บุญยืน            
เจ้าพนักงานธุรการ

084-0364955

นางสาวเดือน  ช�านาญ  
ครู คศ.2

062-2615373

นางพิกุล  เขื่อนแก้ว 
ครู คศ.1

061-2050206
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	 กองช่าง	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ	 งานส�ารวจ	 งานออกแบบและเขียนแบบ	 งานประมาณราคา

งานจัดท�าราคากลาง	 งานจัดท�าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ	 งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ	 งานจัดท�า

ทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน	 อาคาร	 สะพาน	 คลอง	 แหล่งน�้า	 งานติดตั้งซ่อมบ�ารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟ

สัญญาณจราจร	 งานปรับปรุงภูมิทัศน์	 งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง	 งานการควบคุมอาคารตาม

ระเบียบกฎหมาย	งานตรวจสอบการก่อสร้างงาน		จัดท�าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ�ารุงประจ�าปี 

งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง	 งานจัดท�าประวัติ	 ติดตาม	 ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล	 งานจัดท�า

ทะเบียนประวัติการใช้เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ		งานแผนการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

งานเกี่ยวกับการประปา	 งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล	 งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล	 งานช่วยเหลือ

สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

งานจดัท�าทะเบยีนควบคมุการจัดซือ้	เกบ็รกัษา	การเบกิจ่ายวสัด	ุอปุกรณ์	อะไหล่	น�า้มนัเชือ้เพลงิ	งานบรกิารข้อมลู	สถติิ

ช่วยเหลือให้ค�าแนะน�า		ทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ	งานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	

กองช่าง

ภารหน้าที่

กองช่าง

นายสัมพันธ์  พอใจ
ผู้อ�านวยการกองช่าง

084-7775763

นายภาณุพงศ์  วงศ์ประสงค์
นายช่างไฟฟ้า
089-59274

นายจิระพงษ์  บุญธรรม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

089-5545982
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 กองคลัง	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ	 งานการจ่ายเงิน	 การรับเงิน	 การจัดเก็บภาษี	 ค่าธรรมเนียม

และการพัฒนารายได้	งานสรุปผล	สถิติการจัดเก็บภาษี	ค่าธรรมเนียม	งานน�าส่งเงิน		การเก็บรักษาเงินและเอกสาร

ทางการเงนิ			งานการตรวจสอบใบส�าคญั			ฎกีาทกุประเภท			งานการจัดท�าบญัช	ี		งานตรวจสอบบญัชทีกุประเภท	

งานเก่ียวกบัเงินเดอืน		ค่าจ้าง		ค่าตอบแทน		เงนิบ�าเหนจ็บ�านาญ		และเงนิอืน่ๆ	 งานจัดท�าหรือช่วยจดัท�างบประมาณ	

และเงินนอกงบประมาณ	 งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง	 งานจัดสรรเงินต่างๆ	 งานทะเบียนคุมเงินรายได้

และรายจ่ายต่างๆ	งานควบคุมการเบิกจ่าย		งานท�างบทดลองประจ�าเดือนและประจ�าปี		งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ 

จัดจ้าง		จัดหา		งานทะเบียนคุม		งานการจ�าหน่ายพัสดุ		ครุภัณฑ์		และทรัพย์สินต่างๆ		งานเกี่ยวกับเงินประกัน	

สัญญาทุกประเภท		งานบริการข้อมูล		สถิติ		ช่วยให้ค�าแนะน�าทางวิชาการ		ด้านการเงิน	การคลัง	การบัญชี 

การพัสดุและทรัพย์สิน	งานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	

ภารหน้าที่

กองคลัง

กองคลัง

นางขวัญดวงดาว  วังผา
ผู้อ�านวยการกองคลัง

093-1426282

นางละอองเฑียร  ท�าดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

093-3143720

นางสาวกาญจนา  สัญนะ
นักวิชาการพัสดุ
089-5615091

นางวิราภรณ์  แดนนาเลิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี

081-8851626

นายอ�านาจ  ธนูสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

087-1723328
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	 กองสวัสดิการสังคม	 ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม	 เกี่ยวกับการ

สังคมสงเคราะห์	 การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน	 การพัฒนาชุมชน	 การส่งเสริมการกีฬา	 การจัดให้มี

และสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน	 การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น	 กิจกรรมทางศาสนา	 งานห้องสมุด	 งานสวน

สาธารณะ	 การให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม	 งานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ

มอบหมาย	

ภารหน้าที่

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวณัฐธยาน์  โปธิ

ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม

083-8668969

นายวุฒิไกร  อุทธิยัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

082-8899455
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ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง
 องค์การบริหารส่วนต�าบลงิม	 มีที่ท�าการตั้งอยู่ที่เลขที่	 184	 บ้านปัวดอย	 หมู่ที่	 13	 ต�าบลงิม	 อ�าเภอปง	

จังหวัดพะเยา	ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอปง	ไปทางทิศเหนือ	ประมาณ	15	กิโลเมตร	อยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา	ประมาณ	

90	กิโลเมตร	

อาณาเขต
 ทิศเหนือ	ติดกับ	ต�าบลผาช้างน้อย	อ�าเภอปง	และต�าบลฝายกวาง	อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา

 ทิศใต	้	ติดกับ	ต�าบลควร		อ�าเภอปง		จังหวัดพะเยา

 ทิศตะวันออก	ติดกับ		ต�าบลผาช้างน้อย	อ�าเภอปง	จังหวัดพะเยา

 ทิศตะวันตก		ติดกับ		ต�าบลออย		อ�าเภอปง		จังหวัดพะเยา

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต�าบลงิม
 ต�าบลงิม	 เดิมสภาต�าบลได้จัดตั้งขึ้นตามค�าสั่ง	กระทรวงมหาดไทยที่	222/2499	ลงวันที่	8	มีนาคม	2499

เรือ่งระเบยีบบรหิารราชการส่วนต�าบลและหมูบ้่านโดยมวีตัถปุระสงค์ท่ีจะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามาร่วมกนับรหิาร 

งานต�าบลและหมู ่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องที่และราษฎรเป็นส่วนรวมอันจะเป็นทางน�า

ราษฎร	ไปสู่การปกครองระบอบประชาธปิไตยโดยวธิจีดัให้มเีป็นสภาต�าบลและคณะกรรมการ		ต�าบลขึน้สภาต�าบลงมิ	

อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม			ซึ่งจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	

เมื่อวันที่	 16	 ธันวาคม	 พ.ศ.2539	 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม	 ครั้งแรก	 เมื่อวันที่

10	พฤษภาคม	พ.ศ.2540	ครั้งที่	2	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	พ.ศ.2544	และครั้งที่	3	พ.ศ.2548	

พื้นที่และเขตการปกครอง
 องค์การบริหารส่วนต�าบลงิม	แบ่งเขตการปกครองเป็น	10	หมูบ้่าน	ได้แก่	หมูท่ี	่1	บ้านทุง่แต	หมูท่ี	่6	บ้านปัว	

หมู่ที่	 7	บ้านปางผักหม	หมู่ที่	 10	บ้านเลี้ยว	หมู่ที่	 11	บ้านแฮะ	หมู่ที่	 12	บ้านใหม่น�้าเงิน	หมู่ที่	 13	บ้านปัวดอย

หมู่ที่	14		บ้านตุ่น	หมู่ที่	16	บ้านน�้าฮาก	หมู่ที่	19	บ้านปางวัว	โดยมี	9	หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลงิม

ที่เข้าเต็มทั้งหมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่ที่	1,6,7,11,12,13,14,16,19	และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่	10	

ข้อมูลประชากร

	 มปีระชากรทัง้สิน้		4648	คน	แยกเป็นชาย	2316	คน		หญิง	2332		คน	จ�านวนหลงัคาเรือน	1666	ครวัเรอืน
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