
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ท่ีสำคัญและวิธีการดำเนินงาน  
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

 ***************************  
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และหน่วยงานของรัฐ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ในฐานะของหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จึงประกาศโครงสร้างและ
การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ  และวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ดังต่อไปนี้  

๑. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลตาอ็อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ดังนี้  
 ๒.๑) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลตาอ็อง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน 16 คน โดยมีประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็อง จำนวน  ๑ คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จำนวน ๑ คน ซึ่ง
นายอำเภอเมืองสุรินทร์ แต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ตามมติของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็อง  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  

 ๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  

 ๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

 ๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

  ๒.๒) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จำนวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยตรง
ของประชาชน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  

 ๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ  

 ๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 ๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
 ๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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 ๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  
 ๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาม

กฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  
๒.๓) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จำนวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง โดยนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย  

๒.๔) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จำนวน ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  และมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง มีหน้าที่ตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   

๒.๕) องค์การบริหารส่วนตำบลตาออ็ง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ดังนี้  
   ๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน
ส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
นิติการ งานคุ้มครอง ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 

๒) กองคลัง มีหน้าที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน  การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ งาน
จัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรร
เงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานทำงบทดลอง
ประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน  การคลัง การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย  
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 ๓) กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณ
ราคางานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน
จัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล 
งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมงานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน
เชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมต่างๆ  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย  
 ๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา 
งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหาร
วิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งาน
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา 
งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ 
งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ
และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง
สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ  
ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๕) กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ 
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ
จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์
และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ  ให้
คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย  
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 ๓. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย  
  ๓.๑ หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังต่อไปนี้  
   (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางนำ้และทางบก 
   (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้ง 
                                 กำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
   (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
   (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ 
   (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
                                          ของท้องถิ่น  
   (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย  
  ๓.๒) หน้าที่อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังต่อไปนี้  
   (๑) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
   (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
   (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  
   (๔) ให้มีและบำรุงสถานทีป่ระชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
   (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
   (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
   (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล  
   (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
   (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
   (๑๒) การท่องเที่ยว  
   (๑๓) การผังเมือง 
  ๓.๓ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้  
   (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
   (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ  
   (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
   (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
   (๕) การสาธารณูปการ  
   (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
   (๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน  
   (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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   (๙) การจัดการศึกษา  
   (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และ 
                                    ผู้ด้อยโอกาส  
   (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
                                    อันดีของท้องถิ่น  
   (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
   (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
   (๑๔) การส่งเสริมกีฬา  
   (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
   (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  
   (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
   (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
   (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
   (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
   (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย 
                                   โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ  
   (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน 
                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   (๒๕) การผังเมือง  
   (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
   (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
   (๒๘) การควบคุมอาคาร  
   (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ 
                                   รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   (๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ 
                                   คณะกรรมการประกาศกำหนด  
  ๔. วิธีดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง การบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม
ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วน
ร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตา มความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
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 กรณีเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประชาชนสามารถติดต่อขอรับ
บริการได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 
โทร.๐ ๔๔ ๕๑๓ ๐44 ,0 44 513 0๒๔  
 ๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับส่วนราชการภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง ตั้งอยู่ที่ ๒๖๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐  โทร.๐ ๔๔ ๕๑๓ ๐44, 
0 44 513 0๒๔ หรือทีเ่ว็บไซต์ http:www.taong.go.th 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
                                                  
                                                   

 (นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

 


