
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
*************************** 

   

       อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   ลงวันที่  24   ตุลาคม  2545  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ก าหนดกอง ส านักหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จึงก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้   
   ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  เรื่อง การก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ 
 ข้อ 4 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย 
    1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    2. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
         แบ่งงานภายในส่วนราชการทั้งหมด  7  งาน ดังนี้ 

  2.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 - งานสารบรรณ 
          - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 

   - งานเลือกตั้ง 
             - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                - งานกิจการสภา 
         - งานสวัสดิการสังคม 
            - งานควบคุมภายใน 
            - งานทะเบียนพาณิชย์ 
              - งานคุ้มครองผู้บริโภค 
            - งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
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  2.2 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
          - งานวิชาการ 
            - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
            - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
         - งานงบประมาณ 

 2.3 งานนิติการ 
   - งานกฎหมายและนิติกรรม 

           - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
           - งานระเบียบการคลัง 
           - งานข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล 

       - งานไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 
2.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

           - งานกู้ภัย 
           - งานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
             - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

           2.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข       

            - งานรักษาความสะอาด 
            - งานควบคุมโรค  
             - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล(สปสช.) 

 2.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
 - งานวิชาการเกษตร 
   - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
   - งานส่งเสริมการเกษตร 
   - งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
   - งานข้อมูลวิชาการ 
   - งานควบคุมและป้องกันโรคพืช/สัตว์ 

  2.7 งานการเจ้าหน้าที่ 
    - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
    - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
    - งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
    - งานบุคลากรทางการศึกษา 
 - งานสิทธิและสวัสดิการ 

              - งานสรรหาและเลือกสรร 
             - งานบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
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    3. กองคลัง 
         แบ่งงานภายในส่วนราชการทั้งหมด 3 งาน ดังนี้ 

3.๑ งานการเงินและบัญชี 
      - งานตรวจสอบการเบิกจ่าย 
      - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      - งานจัดท าเช็คเบิกจ่าย 
      - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
      - งานวางแผนประสานแผนการเบิกจ่ายเงิน 
      - งานตรวจสอบและเก็บรักษาใบส าคัญ 
      - งานบันทึกบัญชี 
      - งานท าบัญชีเงินสดรับจ่าย 
      - งานจัดท าบัญชีแยกประเภท 
       - งานจัดท างบทดลอง 
      - งานจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน 
       - งานตรวจสอบและจัดท ารายงานประจ าวัน 
      - งานเก็บรักษาเงิน 
      - งานรายงานสถิติและรายงานทางการเงินต่อหน่วยอื่น 
      - งานหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน 
    - งานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนใช้จ่ายเงิน 
3.2 งานพัฒนารายได้ 
      - งานวางแผนประกาศ ส ารวจ ประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษี 
      - งานติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
      - งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าปรับและน าส่งเงิน 
      - งานเก็บรักษา ค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอ่ืนๆ ของผู้เสียภาษี 
      - งานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน  
      - งานจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
3.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน       
      - งานการลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการทางระบบบันทึกบัญชี(e-laas) 
      - งานการเบิกจ่ายพัสดุ 
      - งานการเก็บรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครี่องมือ 
      - งานการน าส่งพัสดุ 
      - งานการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ รุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
      - งานการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ 
      - งานการเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 
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    4. กองช่าง 
         แบ่งงานภายในส่วนราชการทั้งหมด 4  งาน ดังนี้ 

4.๑ งานแบบแผนและก่อสร้าง 
      - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
      - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
      - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
      - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
4.๒ งานควบคุมอาคาร 
      - งานประเมินราคา 
      - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
      - งานออกแบบ 
4.๓ งานสาธารณูปโภค 
      - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
      - งานระบายน้ า 
      - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
4.๔ งานผังเมือง 
      - งานส ารวจและแผนที่ 
      - งานวางผังเมือง 
      - งานควบคุมทางผังเมือง 
 

    5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
        แบ่งงานภายในส่วนราชการทั้งหมด  3  งาน ดังนี้  

5.๑ งานบริหารงานการศึกษา 
      -  งานบริหารวิชาการ 
      -  งานนิเทศการศึกษา 
      -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
5.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
       -  งานส่งเสริมการศึกษา 
       -  งานกิจการศาสนา 
       -  งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม 
       -  งานกีฬาและนันทนาการ 
       -  งานธุรการ 
       -  งานพัสดุ 
5.๓ งานกิจการโรงเรียน 
       -  งานจัดการศึกษา  
       -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
       -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  -  งานตรวจสอบภายใน  
  -  งานควบคุมภายใน 
 

  ข้อ 5 การก าหนดต าแหน่ง และระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ดังนี้ 
   1. ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับกลาง   มีลักษณะงานบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร
จัดการ อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา  การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง มาก 
โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏิบัติ 
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับต้น  มีลักษณะงานบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน 
บริหารจัดการ อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง โดย
ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่ อื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    2. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น  ส าหรับสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ
และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบล งาน
เลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนต าบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานวิเคราะห์การวางแผน
อัตราก าลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานก าหนดต าแหน่งและปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การ
รับโอน การคัดเลือกเพ่ือรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานรักษาวินัย งานสนับสนุน
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานควบคุมโรค งานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับต าบล งานส่งเสริมการเกษตร  งานวิชาการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งาน
วิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแล
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานงบประมาณ งานจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งานติดตามและประเมินผลแผนและโครงการ และงาน
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ กอง  ส านัก   หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการ
เฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

/3. กองคลัง... 
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     3. กองคลัง  ให้มีหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น ส าหรับสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และพนักงาน มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งาน
สรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งาน
ตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และ
รายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือน และประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี 
การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
      4. กองช่าง ให้มีหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น  ส าหรับสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการและพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและงานเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งาน
จัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาจราจร งานปรับ
ภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งาน
ตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกล
และยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับ
ช่างสุขาภิบาล งานช่อยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

  5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ให้มีหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น ส าหรับสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ
และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งาน
กิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด 
งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุฯภาพและมาตรฐานหลักสูตร งาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และศึกษา
นอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งาน
บริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่มีกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
/6. หน่วยตรวจสอบ... 
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  6. หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้เป็นประเภทต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานตรวจสอบความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บ
หลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งาน
ตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบติดตามและการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า
ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผล
การตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่
หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เก่ียวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   5    เดอืน   กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                  

 (นายพิสุทธิ์   พร้อมจะบก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

 
 
 
 
 


