
ประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ พ.ศ. 2564 
………………………………….. 

   
  โดยที่เป็นการสมควรในการก าหนดส่วนราชการภายในส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนของเทศบาล เพ่ือให้เทศบาลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในส านัก กอง หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ ปริมาณ
งาน ความเหมาะสม และความจ าเป็นของส่วนราชการนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง 
ก าหนดกอง ส านัก ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการในเทศบาล และประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จึงออกประกาศ ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ก าหนดการแบ่งส่วนราชการภายในส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานนิติการ 
- งานทะเบียนราษฎร   

1.2 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานรักษาความสงบ 

2.  กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
2.1 ฝ่ายพัฒนารายได้ 
 - งานบริหารงานทั่วไป 

 - งานการเงินและบัญชี… 
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- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 - งานพัฒนารายได ้
3.  กองช่าง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
 3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
  - งานบริหารงานทั่วไป 
  - งานสาธารณูปโภค 
  - งานวิศวกรรมโยธา 
4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
 4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานป้องกันและควบคุมโรค 
- งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5.  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
 5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  - งานบริหารงานทั่วไป 
  - งานแผนงานและงบประมาณ 
  - งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ 
6.  กองการศึกษา แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
 6.1 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - งานบริหารงานทั่วไป 
  - งานบริหารการศึกษา 
  - งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  - งานการศึกษาในระบบ 
7.  กองสวัสดิการสังคม แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
 7.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  - งานบริหารงานทั่วไป 
  - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
8.  หน่วยตรวจสอบภายใน 

ข้อ 4 ส านักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
 

4.1 ฝ่ายอ านวยการ... 
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4.1 ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ ราชการทั่วไปของ
เทศบาล งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
งานนิติการ งานการเลือกตั้ง และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดใน
เทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย งานแผนการระงับเหตุ งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน งานศูนย์
รับแจ้งเหตุ งานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ งานตรวจสอบ
ยานพาหนะ ปริมาณน้ าดับเพลิง งานแผนการบ ารุงรักษายานพาหนะ สารเคมีดับเพลิง งานจัดท าทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ งานสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
งานสนับสนุนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค งานส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งาน
เทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

ข้อ 5 กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
5.1 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานการจ่ายเงิน 

การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุก
ประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับ
สถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการ
เบิกจา่ยเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม 
งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 6 กองช่าง แบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งาน

ส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร 
สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการ
ก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกล 

และยานพาหนะ... 
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และยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับ
การช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

7.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งาน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค งานหลักประกันสุขภาพ งานกฎหมายสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและ
พัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบ าบัดการติดสารเสพติด งาน
สัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สิ่งแวดล้อม งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรม
สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า 
อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 8 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ
เทศบาล งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งาน
สารสนเทศ งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 9 กองการศึกษา แบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
9.1 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

งานธุรการ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษาในระบบ เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา 
ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย  

งานขยายโอกาส… 
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งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 10 กองสวัสดิการสังคม แบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
10.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานจัดท า

แผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบ 
มาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง 
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่
เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  ข้อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร
การรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหา
พัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล 
งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค า แนะน าแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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