เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตาบลห้วยแย้
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญ
และวิธีการดาเนินงาน สถานที่ตดิ ต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลห้วยแย้
ตามที่พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓)
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กร
ในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน เพื่อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา นั้น
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ที่ จ ะให้ ป ระชาชนรั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก รในการด าเนิ น งาน
สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนา
ในการติด ต่อ กับเทศบาลตาบลห้ ว ยแย้ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้
ก. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน และสรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญตามโครงสร้าง
ขององค์กรเทศบาลตาบลห้วยแย้ ประกอบด้วย
๑. สภาเทศบาลตาบลห้วยแย้ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน จ านวน ๑๒ คน มี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนของปวงชนในเขตเทศบาลซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามระเบียบหรือกฎหมายกาหนด โดยมีประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยแย้ จานวน ๑ คน และรองประธานสภา
เทศบาลตาบลห้วยแย้ จานวน ๑ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติ
ของสภาเทศบาลตาบลห้วยแย้
(๑) ประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยแย้ มีหน้าที่ดาเนินกิจการของสภาเทศบาลตาบลห้วยแย้
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลและมีหน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) รองประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยแย้ มีหน้าที่กระทาการแทนประธานสภาเทศบาล
ในกรณีที่ประธานสภาเทศบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒. นายกเทศมนตรี ต าบลห้ วยแย้ จ านวน ๑ คน ซึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ง โดยตรง
ของประชาชน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัด ต่อกฎหมายและรับผิ ด ชอบในการบริหารราชการ
ของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(๓) แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี
และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายเทศบาลและกฎหมายอื่นบัญญัติไว้
(๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
๓. รองนายกเทศมนตรี ต าบลห้ ว ยแย้ จ านวน ๒ คน ซึ่ ง มาจากการแต่ ง ตั้ ง
โดยนายกเทศมนตรีตาบลห้วยแย้ ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยแย้ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
๔. เลขานุ การนายกเทศมนตรีตาบลห้วยแย้ จานวน ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง
โดยนายกเทศมนตรีตาบลห้วยแย้ และมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยแย้ มีหน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรี
ตาบลห้วยแย้มอบหมาย
๕. ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี ต าบลห้ วยแย้ จ านวน ๑ คน ซึ่ ง มาจากการแต่งตั้ง
โดยนายกเทศมนตรีตาบลห้วยแย้ และมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยแย้ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา
แก่นายกเทศมนตรีตามที่นายกเทศมนตรีหารือ
๖. สานักงานเทศบาลตาบลห้วยแย้ มี ๖ ส่วนราชการ ดังนี้
(๑) สานักปลัดเทศบาล
(๑.๑) ฝ่ายอานวยการ
(๑.๑.๑) งานราชการทั่วไปของเทศบาล
๑) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒) งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
๓) งานการเลือกตั้ง
๔) งานสารบรรณ
(๑.๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑) งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากาลัง
๒) งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบ แข่งขัน สอบคัดเลือก
การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน
๓) งานบรรจุและแต่งตั้ง
๔) งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
๕) งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๖) งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
๗) งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท
(๑.๑.๓) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑) งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา้ ๓๑
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๒)
๓)
๔)
๕)

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
งานงบประมาณ
งานจั ด ท าเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี

และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๑.๑.๔) งานนิติการ
๑) การรักษาวินัย
๒) การดาเนินการทางวินัย
๓) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(๑.๑.๕) งานกิจการสภาเทศบาล
๑) งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
๒) งานการประชุม
๓) งานอานวยการและประสานงาน
(๑.๑.๖) งานส่งเสริมการเกษตร
๑) งานส่งเสริมการเกษตร
๒) งานคุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
๓) งานสิ่งแวดล้อม
(๑.๑.๗) งานสวัสดิการสังคม
๑) งานสังคมสงเคราะห์
๒) งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
๓) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
(๑.๒) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑.๒.๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑) งานแผนการป้องกัน เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
๒) งานแผนการฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๓) งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(๑.๒.๒) งานศูนย์รับแจ้งเหตุ
๑) งานตรวจสอบยานพาหนะ ปริมาณน้าดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง
๒) งานสนับสนุนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๑.๒.๓) งานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
๑) งานรักษาความสงบ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง
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๒) งานจราจร
(๒) กองคลัง
(๒.๑) ฝ่ายบริหารงานคลัง
(๒.๑.๑) งานการจ่ายเงิน การรับเงิน
๑) งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
บานาญ และเงินอื่น ๆ
๒) งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
(๒.๑.๒) งานการจัดทาบัญชี
๑) งานตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท
๒) งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
๓) งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
๔) งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ
๕) งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
๖) งานทางบทดลองประจาเดือนและประจาปี
(๒.๑.๓) งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้
๑) งานนาส่งเงิน
๒) งานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
(๒.๑.๔) งานเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง จั ด หาพั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์
และทรัพย์สินต่าง ๆ
๑) งานทะเบียนคุม
๒) งานการจาหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ
๓) งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
(๓) กองช่าง
(๓.๑) งานออกแบบและเขียนแบบ
(๓.๑.๑) งานสารวจ
(๓.๑.๒) งานประมาณราคา
(๓.๑.๓) งานจัดทาราคากลาง
(๓.๒) งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง
(๓.๒.๑) งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
(๓.๒.๒) งานควบคุมอาคาร
(๓.๒.๓) งานตรวจสอบการก่อสร้าง
(๓.๓) งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง
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(๓.๓.๑) งานติดตั้งซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
(๓.๓.๒) งานปรับปรุงภูมิทัศน์
(๓.๔) งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
(๓.๔.๑) งานสารวจและแผนที่
(๓.๔.๒) งานวางผังพัฒนาเมือง
(๓.๔.๓) งานควบคุมทางผังเมือง
(๓.๕) งานบริการข้อมูล สถิติ
(๓.๕.๑) งานจัดทาทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน
(๓.๕.๒) งานจัดทาทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกล และยานพาหนะ
(๓.๕.๓) งานจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง
(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๔.๑) งานบริหารสาธารณสุข
(๔.๑.๑) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๔.๑.๒) งานให้บริการด้านสาธารณสุข
(๔.๑.๓) งานหลักประกันสุขภาพ
(๔.๒) งานส่งเสริมสุขภาพ
(๔.๒.๑) งานคุ้มครองผู้บริโภค
(๔.๒.๒) งานการแพทย์ฉุกเฉิน
(๔.๒.๓) งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
(๔.๓) งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
(๔.๓.๑) งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
(๔.๔) งานบริการรักษาความสะอาด
(๔.๔.๑) งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย
(๔.๔.๒) งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
(๕) กองการศึกษา
(๕.๑) งานบริหารการศึกษา
(๕.๑.๑) งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา
(๕.๑.๒) งานพัฒนาการศึกษา
(๕.๑.๓) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง
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(๕.๑.๕) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๕.๑.๖) งานกีฬาและนันทนาการ
(๕.๒) งานบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
(๕.๒.๑) งานการศาสนา
(๕.๓) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๕.๓.๑) งานการศึกษาปฐมวัย
(๕.๓.๒) งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
(๕.๓.๓) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(๕.๓.๔) งานเครือข่ายทางการศึกษา
(๕.๓.๕) งานศึกษานิเทศ
(๖) หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายเอกสาร
การรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา
งานตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และการท าประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น เทศบาล และงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และที่ได้รับมอบหมาย
ข. อานาจหน้าที่ที่สาคัญของเทศบาลตาบลห้วยแย้ ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุงรักษาทางบกและทางน้า
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลต้อ งเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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และการเปิ ด เผยข้อ มู ล ข่า วสาร ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ าด้ วยการนั้ น
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
อี ก ทั้ ง เทศบาลต าบลห้ ว ยแย้ อาจจั ด ท ากิ จ การใด ๆ ในเขตเทศบาลตามมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้โรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๙) เทศพาณิชย์
นอกจากอานาจและหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เทศบาลตาบลห้วยแย้ มีอานาจและหน้าที่
ในการจั ด ระบบการบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น ตามมาตรา ๑๖
แห่ ง พระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอ านาจให้แก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๑๑) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
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(๑๓) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๔) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อย การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นการป้ อ งกั นและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ค. วิธีการดาเนินงานของเทศบาลตาบลห้วยแย้
การบริหารราชการของเทศบาลตาบลห้วยแย้จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลห้วยแย้ มีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ โดยมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึง
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ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัตงิ าน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
ง. สถานที่ติด ต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลห้วยแย้ สามารถติดต่อได้
ณ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเทศบาลต าบลห้ ว ยแย้ ที่ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ๙๙ หมู่ ที่ ๑๓ ต าบลห้ ว ยแย้
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๒๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๙๗๓๓-๕๒๑๕-๔
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕65
เลื่อนยศ โชคสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยแย้

