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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษาแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง  และการบริหารจัดการ  
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ  โดยใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการพัฒนาระบบ  รูปแบบ  และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๒) สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา  ประสาน  และบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่น   

และวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(๓) ดําเนินการจัดทํา  แกไข  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา  และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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(๔) กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ทั้งนี้  ตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

(๕) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานการดําเนินงานดานการเงิน  การคลัง  การงบประมาณ  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้ง
วางระบบตรวจสอบระบบการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๖) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๗) กําหนดแนวทาง   วางระบบ   และสรางตัวชี้ วัดเพื่อเปนมาตรฐานการดําเนินงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

(๘) สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๙) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๑๐) พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของกรม 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดังตอไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารสวนกลาง 
   (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
   (๒) กองการเจาหนาที่ 
   (๓) กองคลัง 
   (๔) กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น 
   (๕) กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น 
   (๖) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น 
   (๗) สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
   (๘) สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 
   (๙) สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   (๑๐) สํานักพัฒนาและสงเสริมการบรหิารงานทองถิ่น 
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  ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

   สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด   

ขอ ๔ ในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหารเพื่อทําหนาที่หลัก

ในการพัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรง

ตออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเกี่ยวกับยุทธศาสตร 

การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และสวนราชการในกรม 

(๔) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ   

หรือท่ีไดรับมอบหมาย   

ขอ ๕ ในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ใหมีกลุมตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่หลัก 

ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงาน 

ขึ้นตรงตออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 

(๒) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ   

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม  และราชการ

ที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานและการจัดทํางบประมาณของกรม 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารการปฏิบัติงานของกรม 

(๕) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขอ ๗ กองการเจาหนาที่  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม  เวนแตการฝกอบรม 

(๒) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ ๘ กองคลัง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  

และยานพาหนะของกรม 

(๒) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ ๙ กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิด 

ทางแพง  อาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่น  รวมท้ังการใหคําปรึกษา  วินิจฉัย  และตีความ 

ขอกฎหมาย 

(๒) จัดทําและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขอันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

(๔) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๐ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระบบการตรวจสอบ  ระบบการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุของทองถิ่น 

(๒) ตรวจสอบ  วิเคราะห  และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการคลัง  การบัญชี  การเงิน  

และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓) ติดตามผลการดําเนินงานและประสานหนวยงานที่ เกี่ยวของกรณีองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นมีการทุจริตหรือผิดปกติเกี่ยวกับการเงิน 

(๔) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขอ ๑๑ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  ระบบงานคอมพิวเตอรและเปนศูนยกลางเครือขาย

ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทองถิ่น 
(๒) ศึกษาและวิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรของกรม 
(๓) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตลอดจนขาราชการและลูกจางของกรม  ยกเวนการพัฒนาขาราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป 
(๒) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๓ สํานักบริหารการคลังทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบงบประมาณ   ระบบบัญชี  การจัดเก็บรายได  และเงินกองทุนตาง ๆ   

ของทองถิ่น 
(๒) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานการดําเนินงานดานการเงิน  การคลัง  การงบประมาณ  

การจัดเก็บรายได  และการประกอบกิจการพาณิชยของทองถิ่น 
(๓) จัดสรรรายไดและเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย   

และหลักเกณฑที่กําหนด 
(๔) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๔ สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล  การกําหนดแนวทาง  จัดทําและปรับปรุงมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
(๓) ใหคําปรึกษาแนะนํา   และติดตามการดํา เนินงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
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(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๕) สงเสริม  และสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น 
(๖) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๕ สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๒) สงเสริม  และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา  ประสาน  และบูรณาการ

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  

สังคม  การศกึษา  สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(๔) ศึกษา  วิจัย  จัดทํา  และพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณะและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
(๕) ดําเนินการวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเกณฑชี้วัดที่กําหนด 
(๖) สงเสริม  สนับสนุน  และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนใหมีสวนรวมในการ

บริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๗) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๖ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๒) อํานวยการ   ประสาน   ปฏิบัติงาน   และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่ของ 

ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอดานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๓) ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรจัดตั้งสํานักงานสงเสริม 
การปกครองทองถ่ินจังหวัดขึ้นในกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  เพื่อทําหนาที่
ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกรมในราชการสวนภูมิภาค  เพื่อใหการดําเนินการกํากับ  
ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  
และจัดตั้งกลุมตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหารขึ้นในกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสวนราชการ  สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   และพัฒนาการบริหารของสวนราชการให เกิดผลสัมฤทธิ์   
มีประสิทธิภาพ  และคุมคา  สมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย  และระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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