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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
   (๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
   (๓) กองคลัง 
   (๔) กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
   (๕) กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น 
   (๖) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
   (๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   (๘) กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
   (๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น 
   (๑๐) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
   (๑๑) สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น 
   (๑๒) สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
   สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด” 
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ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ   ๖  สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ เ ก่ียวกับราชการทั่วไปของกรม   
และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย” 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๐/๑  ข้อ  ๑๐/๒  และข้อ  ๑๐/๓  แห่งกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
“ข้อ  ๑๐/๑  กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา  ประสานและบูรณาการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  

สังคม  สาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม 
(๔) ศึกษา  วิจัย  จัดทํา  และพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณะและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
(๕) ดําเนินการวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกณฑ์ชี้วัดที่กําหนด 
(๖) ส่งเสริม  สนับสนุน  และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

และตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) ประสาน  รวบรวม  วิเคราะห์  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุน

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรม 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ  ๑๐/๒  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา   วิ เคราะห์   และดํา เนินการเ ก่ียวกับการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการสี่ ปี   

และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและกระทรวง 

(๒) ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรม 
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(๓) เ ร่ ง รัด   ติดตาม   ประเ มินผลการปฏิบัติ ราชการตามแผนปฏิ บัติ ราชการสี่ ปี   
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกรม  และจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของกรม 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ  ๑๐/๓  กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  และพัฒนากิจการด้านเด็ก  เยาวชน  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทํามาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น

แนวทางดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในทุกระดับ 
(๓) ติดตามประเมินผลการส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการ

สาธารณะด้านการศึกษา  เด็ก  เยาวชน  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ  ๑๕  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงานเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยแยกภารกิจด้านแผนงานและการจัดทํา
งบประมาณของกรมของสํานักงานเลขานุการกรมออกมาดําเนินการ  และแก้ไขอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
เลขานุการกรมเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดต้ังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  รวมท้ังจัดต้ังกองส่งเสริม 
และพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยแยกภารกิจ
ด้านการศึกษาของสํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  ออกมาดําเนินการ  และเปลี่ยนช่ือสํานักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นเป็นกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  และแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดต้ังกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
โดยกําหนดให้มีอํานาจหน้าที่ในด้านการประสาน  รวบรวม  วิเคราะห์  และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของกรม  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


