
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน 

เร่ือง   กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลดงเจน 

-------------------------------------- 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และ
การปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 และข้อ 3 ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ.
2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลดงเจน ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วน
ราชการต่างๆ ดังนี้ 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
- ฝ่ายอำนวยการ 
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ฝ่ายปกครอง 

2. กองคลัง 
- ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- ฝ่ายพัฒนารายได้ 

3. กองช่าง 
- ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
- ฝ่ายการโยธา 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

5. กองการศึกษา 
- ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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 โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดังนี้ 

1. สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้ 
1.1 ฝ่ายอำนวยการ 
 - งานการบริหารงานบุคคลของ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
 - งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - งานนิติการ 
 - งานเลือกตั้ง  
1.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    -  งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รอง นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   

และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
 -  งานแผนงานงบประมาณ 
 -  งานราชการทั่วไปของเทศบาล 
 -  งานกิจการสภาเทศบาล 
 -  งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
1.3 ฝ่ายปกครอง 
   -  งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี   

ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
  -  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  -  งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

   -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ   งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
งานจราจร 

   - งานทะเบียนราษฎร 
   - งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม 

1. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งาน
เลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งาน
สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานการเลือกตั้ ง งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการ
ใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
ทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. กองคลัง ประกอบด้วย 2 ฝ่าย ดังนี้ 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
 -  งานการจ่ายเงิน , การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
 -  งานตรวจสอบใบสำคัญ , งานการจัดทำบัญชี , งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
 -  งานการจัดทำบัญชี , งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  
 -   งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ 
 -   งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
 -  งานเกี่ยวกับสถานการณ์เงินการคลัง 
 -  งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ , งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
 -  งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี 
 -  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา , งานคุมทะเบียน 
 -  งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ 
 -  งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท 
 -  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง 
        การบัญชี การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน 
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ 

-  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
-  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน       
- งานรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้  
- งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
- งานนำส่งเงิน งานการจัดสรรเงินต่างๆ  

2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี          
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืนๆ 
งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานการณ์เงินการคลัง งานการ
จัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลอง
ประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ 
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

/3. กองช่าง... 
-4- 

 



3. กองช่าง ประกอบด้วย 2 ฝ่าย ดังนี้ 
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

-  งานสำรวจ , งานออกแบบและเขียนแบบ , งานประมาณราคา 
-  งานจัดทำราคากลาง , งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ 
-  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ , งานผังเมืองตาม พรบ.การผังเมือง 
-  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย , งานตรวจสอบการ ก่อสร้าง 
-  งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 

อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง 
-  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้าน  วิศวกรรมต่างๆ 

    3.2  ฝ่ายการโยธา 
-  งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ 
-  งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร 
-  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี 
-  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
-  งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
-  งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
-  งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
-  งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล 
-  งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟ
ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและ
ซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ฝ่าย ดังนี้ 
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

- งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้าน สาธารณสุข 
    - งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ , งานสุขาภิบาลชุมชน 

- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ,  งานการแพทย์ฉุกเฉิน , งานบริหารสาธารณสุข ,                
งานหลักประกันสุขภาพ  

- งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข , งานกฎหมายสาธารณสุข , งานบริการรักษาความสะอาด 
- งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย , งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 
- งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม , งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

- งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ 
อากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและ
สารอันตรายต่างๆ 

 4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  - งานส่งเสริมสุขภาพ 
  - งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
  - งานคุ้มครองผู้บริโภค , งานให้บริการด้านสาธารณสุข 
  - งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค , งานเวชปฏิบัติครอบครัว 
  - งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย 
  - งานกายภาพและอาชีวบำบัด , งานทันตสาธารณสุข 

- งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  - งานอาสาสมัครสาธารณสุข , งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด 
  - งานสัตวแพทย์ , งานรณรงค์และการฝึกอบรสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม 
  - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานศูนย์บริการสาธารณสุข      
งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ   
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพ
และอาชีวบำบัด งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูล
ฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา 
ค้นคว้า  วิจัย  วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบด้าน 
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สิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำ
และพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้าน
สิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง 
งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

5. กองการศึกษา ประกอบด้วย 2 ฝ่าย ดังนี้ 
5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอก ระบบ 
การศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 

- งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา 
- งานการศึกษาปฐมวัย , งานศึกษานิเทศก ์, งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และ 
พนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 
- งานการเงินบัญชีและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 5.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ , งานห้องสมุด 

- งานเครือข่ายทางการศึกษา 
- งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
- งานศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
- งานการกีฬาและนันทนาการ 
- งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน 
- งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 

5. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น 
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้าน
การศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานเครือข่ายทางการศึกษา งาน
ศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
ส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการ
เจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
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6. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ
การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งาน
ตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้ เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐   เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
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