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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดสวนราชการของเทศบาล 

พ.ศ. 2541 
------------------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดสวนราชการของเทศบาลใหเหมาะสม 
กับลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงานในสภาพการณปจจุบัน  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา " ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดสวนราช 
การของเทศบาล พ.ศ. 2541" 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิก 
  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดสวนราชการของเทศบาล  
พ.ศ. 2535 
  (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดสวนราชการของเทศบาล  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 
  บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังอ่ืน ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี ้ 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4 การบริหารของเทศบาลอาจแบงสวนราชการ ดังตอไปนี ้
  (1) สํานักปลัดเทศบาล 
  (2) กองการประปา หรือฝายการประปา 
  (3) กองการแพทย หรอืฝายการแพทย 
  (4) สํานักการศึกษา หรือกองการศึกษา 
  สํานักการศึกษา หรือกองการศึกษา จัดแบงสวนงานภายใน ดังน้ี 
  (ก) ฝายบริหารทั่วไป หรืองานธุรการ 
  (ข) สวนหรือฝายบริหารการศึกษา 
  (ค) สวนสงเสรมิการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือฝายพัฒนาการศึกษา 
  (5) สํานักการคลัง กองคลัง หรือฝายคลัง  
  สํานักการคลัง หรือกองคลัง จัดแบงสวนงานภายใน ดังน้ี 
  (ก) ฝายบริหารทั่วไป หรืองานธุรการ 
  (ข)  สวนบริหารงานคลัง หรือฝายบริหารงานคลัง 
  (ค)  สวนพัฒนารายได หรือฝายพัฒนารายได 
  (ช) สวนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน หรือฝายแผนที่ภาษีและทะเบียน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทรัพยสิน 
  (6) สํานักการชาง กองชาง หรือฝายชาง 
  สํานักการชาง หรือกองชาง จัดแบงสวนงานภายใน ดังน้ี 
  (ก) ฝายบริหารงานท่ัวไป หรืองานธุรการ 
  (ข) สวนควบคุมอาคารและผังเมือง หรือฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
  (ค) สวนควบคุมการกอสราง หรือฝายควบคุมการกอสราง 
  (ง) สวนการโยธา หรือฝายการโยธา 
  (จ) สวนชางสุขาภิบาล หรือฝายชางสุขาภิบาล 
  (7) กองชางสุขาภิบาล หรือฝายชางสุขาภิบาล 
  (8) กองวิชาการและแผนงาน หรือฝายวิชาการและแผนงาน 
  (9) กองสวัสดิการสังคม หรือฝายสวัสดิการสังคม 
  (10) สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
         หรือฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
         สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรือกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
   
         จัดแบงสวนงานภายใน ดังน้ี 
  (ก) ฝายบริหารงานท่ัวไป หรืองานธุรการ 
  (ข) สวนสงเสรมิสุขภาพ หรอืฝายสงเสรมิสุขภาพ 
  (ค) สวนอนามัยและส่ิงแวดลอม หรือฝายอนามัยและส่ิงแวดลอม 
  (ง) สวนบรกิารสาธารณสุข หรือฝายบริการสาธารณสุข 
  (11) หนวยงานตรวจสอบภายใน 
  (12) แขวง 
  หนวยงานตรวจสอบภายในตาม (11)ใหขึ้นตรงตอปลัดเทศบาล  
  ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที ่11 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
 
             พลตร ีสน่ัน  ขจรประศาสน 
     (สน่ัน     ขจรประศาสน) 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.2541/-/-/-] 
 
           พรพิมล/



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แกไข 
          ๑๑ ก.ค 
๒๕๔๔ 
 


