กองชาง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบและบริหารงานตางๆ ภายในกองชาง ดังตอไปนี้
ให นายบุญอยู เสนากุล ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) เป)นผูปกครองบังคับบัญชา
ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑.๑ ควบคุมและรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการกองชางรับผิดชอบฝ1ายแบบแผน
และกอสราง ฝ1ายการโยธาฝ1ายผังเมือง
1.2 ปกครอง บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางกองชาง
1.3 กําหนดนโยบายการปฏิบัติและพิจารณากําหนดอัตรากําลังเจาหนาที่ใหเหมาะสม
1.4 ควบคุมการกอสราง ซอมแซม บํารุงรักษาและติดตามผลงานวิจัยการกอสรางตางๆ
1.5 ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารในเขตเทศบาลเมือง
แมฮองสอน
1.6 ควบคุม ตรวจสอบและผานฎีกาของกองชางทั้งหมด
1.7 ควบคุมการจัดทํางบประมาณของกองชาง
1.8 เป)นที่ปรึกษางานออกแบบและกอสรางของเทศบาลฯ
1.9 ติดตามประเมินผลตลอดจนแกปIญหาและอุปสรรคตางๆ ในการปฏิบัติงานกองชาง
1.10 ควบคุม ตรวจสอบงานภารกิจตางๆ ที่ถายโอนใหเทศบาล
1.11 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑. งานบริหารทั่วไป
ใหนายเกงพงษK หลงมะลิ ตํ า แหนง เจาพนั ก งานธุ ร การ ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน ทํ า หนาที่ หั ว หนางาน
โดยมี นางระพีพร ชื่นดวง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี และนางถาวร
เต็นพิพัฒนK พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานสวน โดยแบงหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1 งานธุรการ
๑. นายเกงพงษK หลงมะลิ
๒. นางถาวร เต็นพิพัฒนK
มีหนาที่ ดังนี้
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ รางหนังสือ โตตอบหนังสือ บันทึกรายงานการ
ประชุม ควบคุมการเก็บเอกสาร พิมพK คัดสําเนา คนหาเอกสารทางราชการ
2) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณK และเครื่องราชตางๆของ
พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา สงใหงานการเจาหนาที่ ฝ1ายสํานักปลัดเทศบาล
3) งานจั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ มการลาพั กผอนประจํ า ปO และการลาอื่ น ๆของพนั กงานเทศบาลสามั ญ
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
4) ลงรับทะเบียนหนังสือเขา การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และคํารองอื่นๆ
5) งานจัดทําคําสั่ง ประกาศ และงานประชาสัมพันธKตางๆ
6) งานคัดสําเนา ควบคุมการเก็บรักษาเอกสาร การคนหาเอกสารทางราชการ

-27) งานควบคุมการรับ-สงลงทะเบียน แยกประเภทและสงหนังสือ เอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
8) งานอื่นๆที่เกี่ยวของ หรืองานตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานการเงินและบัญชี
1. นางระพีพร ชื่นดวง
มีหนาที่ ดังนี้
๑) จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจาย เงินเดือน คาจาง วัสดุ ครุภัณฑK
๒) จัดทําฎีกาเบิกจายเงินทุกประเภท
๓) จัดทํารางงบประมาณรายจายประจําปO และงานคุมงบประมาณของกอง
๔) จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจางวัสดุ ครุภัณฑK
๕) ชวยงานฝ1ายแบบแผน จัดพิมพKโครงการ
๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ฝ!ายแบบแผนและกอสร%าง
ใหนายวัชรินทรK สุนทรพินิจ หัวหนาฝ1ายแบบแผนและกอสรางกํากับดูแลปกครองบังคับบัญชางาน
ในฝ1ายแบบแผนและกอสราง และใหมีหนาที่ดังนี้
1) ปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง ในลําดับที่ ๑ ผูอํานวยการกองชาง กรณีไป
ราชการ/ลา/หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
2) ออกแบบคํ า นวณงานวางโครงสราง งานศึ ก ษาแนะนํ า การกอสรางและบริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ
วิศวกรรม
3) ออกแบบเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโครงการและงานดานวิศวกรรมจราจรภายในเขตเทศบาลฯ
4) งานสํารวจขอมูล รายละเอียด เพื่อคํานวณ ออกแบบ กําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรมและ
ทางดานจราจร
5) งานศึกษา วิเคราะหK วิจัยทางดานวิศวกรรมและทางดานจราจรรับผิดชอบและดําเนินการให
เป)นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และที่สภาวิศวกรกําหนด
6) งานประมาณราคา งานควบคุมการกอสรางตางๆ ของเทศบาลฯ
7) ตรวจรับรองแบบ และปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กําหนดใน
หนาที่ของวิศวกร
8) ทําหนาที่นายชางเขต 2
๙) ควบคุมการปฏิบัติงานการวางและจัดทําผังเมืองที่มีขอบเขตและขั้นตอนการทํางานที่ยุงยาก
๑๐) ควบคุมรับ ผิด ชอบงานผังเมื องใหเป) นไปตามพระราชบั ญญั ติการผังเมื อง พ.ศ.๒๕๖๒ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของสถาปIตยกรรม
๑๑) ควบคุมการตรวจงานของนายชางเขต
๑๒) การควบคุมดูแลที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน
๑๓) งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

-3๒.1 งานวิศวกรรม (-ตําแหนงวาง-)
ให นายกสานตK เพียรสะอาด ตําแหนง นายชางโยธา ระดับ ปฏิบัติงาน ทําหนาที่หัวหนางาน โดยมี
นายนคร ณรงค/รุงเรือง พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา เป)นผูชวย มีหนาที่ ดังนี้
๑) งานออกแบบ เขียนแบบ คํานวณดานวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
๒) งานวางโครงการ และการกอสรางดานวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
๓) งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
๔) งานบริการแบบแปลนกอสรางงานถนนและสะพานใหแกประชาชน
๕) งานออกรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
๖) งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบ กําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม งาน
ถนนและสะพาน
๗) งานศึกษาวิเคราะหK วิจัยทางดานวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
๘) งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
๙) งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
๑๐) งานซอมบํารุงรักษาและจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณKที่ใชในการปฏิบัติงาน
๑๑) สํ า รวจขอมู ล เขี ย นแบบแปลนงานโครงการตามโครงการเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจาย
ประจําปOของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
๑๒) ทําหนาที่นายชางเขต 1
๑๓) งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
๒.2 งานสถาป2ตยกรรมและการผังเมือง
ให นายพิชชานนทK รมยKนุกูล ตําแหนง สถาปนิก ระดับ ปฏิบัติการ ทําหนาที่หัวหนางาน โดยมี
ผูชวยนายวาทิต ธุวตระกูลวงศK พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ทะเบียนทรัพยKสิน มีหนาที่ ดังนี้
๒.๒.๑ งานสถาป2ตยกรรม
1) งานออกแบบ เขียนแบบทางดานสถาปIตยกรรม และมัณฑนศิลป[ ของอาคารตางๆ
2) งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการกอสรางทางดานสถาปIตยกรรม และมัณฑนศิลป[ของ
อาคารตางๆ
3) งานใหคําปรึกษาแนะนําทางดานสถาปIตยกรรม มัณฑศิลป[ของอาคารตางๆ
4) งานควบคุมการกอสรางทางดานสถาปIตยกรรม และมัณฑนศิลป[ของอาคารตางๆ
5) งานออกรายการทางดานสถาปIตยกรรมและมัณฑนศิลป[ของอาคารตางๆ
6) งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบทางดานสถาปIตยกรรมและมัณฑนศิลป[ของอาคารตางๆ
7) งานวิเคราะหK วิจัย ทางดานสถาปIตยกรรมและมัณฑนศิลป[ของอาคารตางๆ
8) งานประมาณราคาคากอสรางทางดานสถาปI ต ยกรรมและมั ณ ฑนศิ ล ป[ ข องอาคารตางๆ
9) งานใหบริการทางดานสถาปIตยกรรมและมัณฑนศิลป[ของอาคารตางๆ
10) งานซอม บํารุงรักษา และจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณKที่ใชในการปฏิบัติงาน

-411) สํารวจขอมูล เขียนแบบ งานโครงการเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปOของเทศบาล
เมืองแมฮองสอน
1๒) งานควบคุมการกอสราง
1๓) ทําหนาที่นายชางเขต 3
1๔) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.๒.๒ งานผังเมือง
๑) งานจัดทําผังเมืองรวม
๒) งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ
๓) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชน
๔) งานสํารวจ รวบรวมขอมูลดานผังเมือง
๕) งานใหคําปรึกษาดานผังเมืองและสิ่งแวดลอม
๖) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๗) งานตรวจสอบความถูกตองรวมงานแผนที่ภาษี
๘) งานจัดทํารางเทศบัญญัติทางดานผังเมือง
๙) งานตรวจสอบการใชประโยชนKที่ดินในเขตเทศบาล
๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
การควบคุมผังเมือง มีหนาที่
1) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะที่ดินสาธารณประโยชนK
2) งานควบคุมและตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะประโยชนK
3) งานอนุรักษKสิ่งแวดลอมทางบกและทางน้ํา
4) งานตรวจสอบ และดําเนินการตามโครงการพัฒนาเมือง (บานเกา)
5) งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม
6) งานจัดทํารางเทศบัญญัติทางดานผังเมือง
7) งานควบคุมและตรวจสอบการใชประโยชนKที่ดินในเขตเทศบาล
8) ตรวจสอบแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนในเขตเทศบาลใหเป)นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
9) ควบคุมการขออนุญาตกอสราง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒/กฎกระทรวง หรือ
เทศบัญญัติเกี่ยวกับงานดานผังเมือง
10) ควบคุมการใชประโยชนKที่ดินใหเป)นไปตามขอบังคับผังเมืองรวม
11) งานจั ด ทํ า โครงการดานวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การปรั บ เปลี่ ย นการใชประโยชนK ที่ ดิ น โดยออก
กฎกระทรวงตามขั้นตอนขอกําหนด ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.25๖๒
12) งานติดตามจัดเก็บขอมูลประเมินผลการใชพื้นที่
13) งานติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาเปลี่ยนการใชประโยชนKที่ดิน

-514) ควบคุมตรวจสอบในดานผังเมืองใหเป)นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
15) ตรวจใบอนุญาต/รับรองอาคาร
16) งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
การควบคุมอาคาร มีหนาที่
1) งานควบคุมและตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลงอาคารและรื้อถอนอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2) งานตรวจสอบและรับรองผังบริเวณกอสรางอาคารที่ขออนุญาต
3) งานตรวจรั บ รองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุ มอาคาร พ.ศ.2522 และหรื อ กฎหมายอื่ น ใดที่
เกี่ยวของ
4) งานตรวจสอบและแกไขปIญหาเรื่องรองเรียน
5) งานจัดทํารางเทศบัญญัติควบคุมอาคาร
6) งานการระวังชี้แนวเขตที่ดิน
๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
การขออนุญาตอาคาร มีหนาที่
1) งานตรวจสอบการขออนุ ญ าตตาม พ.ร.บ.ควบคุ ม อาคาร 2522 พ.ร.บ.การขุ ด ดิ น และ
ถมดิน พ.ศ.2543
2) งานเสนอออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
3) งานบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตฯ
4) งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลตาม พ.ร.บ.น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
5) งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
๖) การควบคุมดูแลตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.๒๕๕๘
๗) งานควบคุ มและตรวจสอบติด ตามผลการดํา เนิ นการตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ร.บ.
สถาปนิก พ.ศ.๒๕๔๓ และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2.๓ ภารกิจถายโอน ใหอยูในความรับผิดชอบของฝ1ายแบบแผน ประกอบดวย
1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
๒. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
๓. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑKสถานแหงชาติ พ.ศ.2504
และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535
๔. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘
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ให นายพิทยาคม ทองคํา ตําแหนง นายชางไฟฟ_า ระดับ ชํานาญงาน รักษาราชการแทนตําแหนง
หัวหนาฝ1ายโยธา (นักบริหารชาง) ระดับตน กํากับดูแลปกครองบังคับบัญชางานในฝ1ายการโยธา และมีหนาที่ ดังนี้
๑) ปกครองบังคับบั ญชาพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง ในฝ1ายการโยธา และงาน
ภารกิจถายโอนจากสวนราชการอื่น
๒) กํากับควบคุม ดูแลวัสดุครุภัณฑKในฝ1าย
๓) งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
๓.1 งานสาธารณูปโภค (-วาง-)
ให นายสมพร วงศKไพฑูรยK ลูกจางประจํา ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ_า ทําหนาที่หัวหนางาน โดยมี
ผูชวย ดังนี้
๑) นายทศพร รัตนะ พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถ
๒) นายประหยัด ชูวงศK พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ชางไม
๓) นายชัยศรี ธรรมเดช พนักงานจางทั่วไป
มีหนาที่ ดังนี้
๑) ดูแลซอมแซมถนน ทางเทา ไหลทาง รางระบายน้ํา งานสาธารณูปโภคตางๆ
๒) งานจราจร ทาสีตีเสนจราจร
๓) งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓.2 งานสวนสาธารณะ (-ตําแหนงวาง-)
ให นายชัยวัฒนK เต็นพิพัฒนK พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง เจาหนาที่สวนสาธารณะ ทําหนาที่
หัวหนางาน โดยมี นายสงกรานตK ลินต`ะพาน พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนตK เป)นผูชวย มี
หนาที่ ดังนี้
๑) งานควบคุม และบํารุงรักษาสวนสาธารณะ ซึ่งเป)นสถานที่พักผอนหยอนใจ เชนสวนสาธารณะ
หนองจองคํา, สวนเฉลิมพระเกียรติ์ สวนสาธารณะทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู สองขางถนน และถนนขุนลุมประพาส
๒) งานควบคุมดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะขนาดเล็ก เชน สวนบริเวณอนุสาวรียKพญา สิงหนาท
ราชา และสํานักงานสวนสาธารณะอื่นๆ
๓) งานจั ด หาพั นธK ไมและขยายพั นธK ไมตางๆ เพื่ อไวใชในการตกแตงในความรับ ผิ ดชอบของงาน
บํารุงรักษาสวนสาธารณะ
๔) งานดูแลรักษาและซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณKและครุภัณฑKตางๆที่เกี่ยวของ
๕) จัดทําแผนงานปฏิบัติการประจําปO
๖) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๗) งานดูแล บํารุงรักษาตนไม พันธุKไมตางๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๘) งานจัดสราง ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุKไมตางๆ
๙) งานประมาณราคาในการดําเนินการเกี่ยวกับพันธุKไมตางๆ

-7๑๐) งานประดับตกแตงสถานที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
และสวนราชการ
๑๑) งานใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ การเผยแพรความรูใหแกประชาชนและหนวยงานอื่น
๑๒) งานเพาะและขยายพั น ธุK ไมตางๆ รวมทั้ งจั ด หาพั น ธุK ไมเพื่ อใชในการตกแตงสวนสาธารณะ
สวนหยอม และพื้นที่ตางๆ ในความรับผิดชอบ
๑๓) งานดูแลรักษาและซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณKและครุภัณฑKตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๔) ควบคุมคนงาน ดูแลการเพาะชํากลาไม ตนไม ตัดหญา รักษาตนไมในพื้นที่สวนสาธารณะ และ
ในเขตทาง และงานจัดสถานที่ ประดับเวที
๑๕) ดูแล บํารุง รักษา ตกแตงไมดอกไมประดับ ตนไม สวนสาธารณะ
๑๖) กํากับควบคุมดูแลผูรับจางรายวัน
๑๗) งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓.3 งานสถานที่และการไฟฟ;าสาธารณะ
ให นายพิทยาคม ทองคํา ตําแหนง นายชางไฟฟ_า ระดับ ชํานาญงาน ทําหนาที่หัวหนางาน โดยมี
ผูชวย ดังนี้
๑) นายไพฑูรยK สิทธิสัตยานนทK พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนตK
๒) นายสุรชัย บุญเกิดสมบูรณK พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ชางไม
๓) นายสายัณหK จันทรKต`ะมา พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ_า
๔) นายสมชาย บุญเกิดสมบูรณK พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ชางกอสราง
๕) นายมนตรี ตายเพชร พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนตK
มีหนาที่ ดังนี้
๑) จัดเก็บขอมูล/กรอกขอมูลการใชพลังโครงการลดใชพลังงานในภาครัฐ
๒) งานดูแลระบบบําบัดน้ําเสียในหนองจองคํา
๓) ควบคุมดูแลรักษาวัสดุอุปกรณKไฟฟ_า
๔) ใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบดานการไฟฟ_า
๕) ตรวจสอบเวรยามงานไฟฟ_าสาธารณะ
๖) งานจัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ_าสาธารณะ งานติดตั้งประดับไฟฟ_างานรัฐพิธี และงานประเพณีตางๆ
๗) งานตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟฟ_าสาธารณะ
๘) งานตรวจสอบบํารุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร
๙) งานตัดแตงกิ่งไม และตัดตนไม
๑๐) งานตรวจสอบบํารุงรักษาระบบโซลาเซลลKในตลาดสด
๑๑) งานตรวจสอบบํารุงรักษาไฟอัฉริยะตามโครงการ Smart City
๑๒) งานตรวจสอบบํารุงรักษาจุด Land Mark หอนาฬิกาตามโครงการ Smart City
๑๓) งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

-8๓.๔ ภารกิจถายโอน ใหอยูในความรับผิดชอบของฝ1ายโยธา ประกอบดวย
๓.4.1 สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดแมฮองสอน โดยมีพนักงานจางทั่วไป เป)นผูชวยประกอบดวย
๑) นายเรืองฤทธิ์ ศรีสุวรรณ
๒) นายสมโภช บุตรซาว
มีหนาที่ ดังนี้
๑) การบริหารชองจอดรถรับ-สงผูโดยสารของรถโดยสารประจําทาง
๒) การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
๓) การจัดพื้นที่จําหนายตั๋วรถโดยสาร
๔) จัดระบบการจราจรภายในสถานี
๕) การรักษาความสะอาดภายในสถานี
๖) การรักษาความปลอดภัย
๗) การประชาสัมพันธKและบริการขอมูลการเดินทาง
๘) การควบคุม ดูแล การติดตั้งป_ายโฆษณาในบริเวณสถานี
๙) การจัดใหมีการบริการหองสุขา
๑๐) การจัดใหมีบริการจําหนายสินคา เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
๑๑) การจัดใหมีบริการฝากของ
๑๒) การจัดใหมีบริการรถรับจาง
๑๓) การจัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ
๑๔) การเก็บเงินคาบริการสถานีขนสง
๑๕) การจัดหา ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุ อุปกรณK
๑๖) ปฏิบัติงานธุรการและงานประชาสัมพันธK ควบคุมพัสดุ งานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
แมฮองสอน เทศบาลเมืองแมฮองสอน
๑๗) ดูแลรักษาอาคารสถานที่ทรัพยKสินทางราชการ อยูเวร-ยาม ทําความสะอาดสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดแมฮองสอนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
๑๘) งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

