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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

----------------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม 
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนําองคกรปกครอง
สวน 
ทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการ
บริหาร 
จัดการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการ
สาธารณะ   
โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
  (๒) สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน  และวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
  (๓) ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกร  
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๔)  กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังน้ี ตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
  (๕)  สงเสรมิ สนบัสนนุ และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง  
การงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
  (๖) สงเสรมิ สนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษา 
ในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๗) กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวชี้วัดเพื่อเปนมาตรฐานการดําเนิน 
งานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนกํากับ ดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน  
  (๘) สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการ 
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (๙) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
  (๑๐) พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของกรม 
  (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือ 
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
ดังน้ี 
  (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
  (๒) กองการเจาหนาท่ี 
  (๓) กองคลัง 
  (๔) กองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 
  (๕) กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น 
  (๖) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน 
  (๗) สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
  (๘) สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 
  (๙) สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
  (๑๐) สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 
 
  ขอ ๓  อํานาจหนาท่ีของสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวง 
มหาดไทย มีดังนี้ 
  (๑) สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม  
และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาท่ี 
ดังกลาวใหรวมถึง 
        (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
        (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานและการจัดทํางบประมาณของกรม 
        (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม   
        (ง)  ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารการปฏิบัต ิ
งานของกรม 
        (จ)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 



   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    

  (๒) กองการเจาหนาท่ี  มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เวนแตการฝกอบรม 
        (ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๓) กองคลัง  มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ  
อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม 
        (ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น     
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๔) กองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี  
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น รวมท้ังการใหคําปรึกษา วินิจฉัยและ 
ตีความขอกฎหมาย 
        (ข) จัดทําและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
        (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
        (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๕) กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น  มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) วางระบบการตรวจสอบ ระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ 
ทองถ่ิน 
        (ข) ตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการคลัง การ 
บัญช ีการเงิน และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
        (ค) ติดตามผลการดําเนินงานและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของกรณี 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทุจริตหรือผิดปกติเกี่ยวกับการเงิน 
        (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๖) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอรและเปน 
ศูนยกลางเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทองถิ่น 
        (ข) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรของกรม 
        (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

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    

  (๗) สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนขาราชการและลูกจางของกรม ยกเวนการพัฒนาขาราชการ 
ระดับสูงและหลักสูตรท่ัวไป 
        (ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๘) สํานักบริหารการคลังทองถิ่น  มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) พัฒนาระบบงบประมาณ ระบบบัญช ีการจัดเก็บรายได และเงินกองทุน 
ตางๆ ของทองถ่ิน 
        (ข) สงเสรมิ สนบัสนนุ และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง  
การงบประมาณ การจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยของทองถิ่น 
        (ค) จัดสรรรายไดและเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม 
กฎหมายและหลักเกณฑท่ีกําหนด 
        (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๙) สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล การกําหนดแนวทาง จัดทําและ 
ปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
        (ข) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
        (ค) ใหคําปรึกษา แนะนํา และติดตามการดําเนินงานตามมาตรฐานท่ัวไป 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
        (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัต ิและการขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
        (จ) สงเสรมิ สนับสนุนการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา 
ทองถ่ิน 
        (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๑๐) สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ี 
          (ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          (ข) สงเสรมิ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา ประสาน และ 
บูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่น 
          (ค) สงเสรมิ สนบัสนนุ และประสานการบริหารจัดการดานโครงสราง 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
          (ง) ศึกษา วิจัย จัดทํา และพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณะและตัวชี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

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    

วัดประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนกํากับ ดูแลใหเปนไป 
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
          (จ) ดําเนินการวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 
เกณฑชี้วัดที่กําหนด 
          (ฉ) สงเสรมิ สนบัสนนุ และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ใหมี 
สวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
     ใหไว ณ วันที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                วันมูหะมัดนอร  มะทา 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
----------------------------------------------------------------
--------------------------------------  
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากมาตรา ๘ ฉ แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติวา การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน 
รัฐมนตร ีกรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวง 
และ 
ใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ 
ดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
และ 
ระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจําเปนตองออก 
กฎกระทรวงนี้ 
 
 [รก.๒๕๔๕/๑๐๓ก(เลมท่ี ๒)/๒๒๐/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕] 
 
พรพิมล/พิมพ/แกไข 
๑๔/๑๑/๔๕ 
A+B (C) 
 
 


