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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ข้อ ๒ ให้กรมการปกครอง  มีภารกิจเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ภายในประเทศ  การอํานวยความเป็นธรรม  การปกครองท้องที่  การอาสารักษาดินแดน  และการทะเบียน  
เพื่อให้ประชาชนมีความม่ันคง  ปลอดภัย  ได้รับบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  และให้เกิดความสงบสุขในสังคม
อย่างย่ังยืน  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน  มาตรการ  ติดตาม  และประเมินผลด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย  การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่
พนักงานฝ่ายปกครอง  และการอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายใน  งานการข่าว  งานกิจการชายแดน  งานควบคุมดูแล
ชาวเขาและชนกลุ่มน้อย  ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง  งานสัญชาติ  และงานกิจการมวลชน 

(๔) สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทุกระดับ 
(๕) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 
(๖) ดําเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอําเภอ  ก่ิงอําเภอ  ตําบลและหมู่บ้าน  

ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
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(๗) ดําเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจําตัวประชาชนและ 
งานทะเบียนอื่น  รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๘) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
(๙) ดําเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

(๑๐) อํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอําเภอ 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ดังต่อไปนี้   
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
   (๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
   (๓) กองการสื่อสาร 
   (๔) กองคลัง 
   (๕) กองวิชาการและแผนงาน 
   (๖) วิทยาลัยการปกครอง 
   (๗) สํานักการสอบสวนและนิติการ 
   (๘) สํานักกิจการความม่ันคงภายใน 
   (๙) สํานักบริหารการทะเบียน 
   (๑๐) สํานักบริหารการปกครองท้องที่ 
   (๑๑) สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน 
  ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
   (๑) ที่ทําการปกครองจังหวัด 
   (๒) ที่ทําการปกครองอําเภอ 
   (๓) ที่ทําการปกครองก่ิงอําเภอ 
ข้อ ๔ ในกรมการปกครอง  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี
กรมการปกครอง  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๕ ในกรมการปกครอง   ให้ มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   เพื่อทําหน้าที่หลักใน 
การพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อ 
อธิบดีกรมการปกครอง  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีกรมการปกครองเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการ 

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

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม  เว้นแต่การฝึกอบรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการสื่อสารระหว่างจังหวัด  อําเภอ  ก่ิงอําเภอ  ตําบล  และหมู่บ้าน 
(๒) จัดหา  ซ่อมแซม  บํารุงรักษา  เคร่ืองมือและอุปกรณ์การสื่อสารของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองคลัง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่

และยานพาหนะของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๐ กองวิชาการและแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  และจัดทําแผน  มาตรการ  ติดตาม  และประเมินผลด้านการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
(๒) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  และวิธีการบริหารการปกครอง  การรักษาความสงบเรียบร้อย

และความมั่นคงภายใน 
(๓) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บท

ของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณของกรม 
(๕) จัดระบบการสํารวจ  การจัดเก็บ  และใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกรม 

และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
ข้อ ๑๑ วิทยาลัยการปกครอง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  

ของกรม  รวมทั้งพนักงานฝ่ายปกครอง 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ สํานักการสอบสวนและนิติการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิด 

ทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม  รวมทั้งการให้
คําปรึกษาวินิจฉัย  และตีความข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 

(๒) ดํ า เนินการ เ ก่ียว กับการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทและคดีอาญาทั่ ว ไป   
การอํานวยการและประสานงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การปราบปรามอาชญากรรม   
และการอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของนายอําเภอ 

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ สํานักกิจการความม่ันคงภายใน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ   งานกิจการชายแดน 

งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย  งานกิจการศาสนาอิสลาม  งานกิจการผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง  
รวมท้ังงานแก้ไขปัญหาด้านสังคมจิตวิทยาและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในพื้นที่  ตามนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ความม่ันคงของรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานด้านการข่าวเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 
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(๓) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  
งานอํานวยการและประสานงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการชุมนุมเรียกร้อง  ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความม่ันคง  รวมทั้งบริหารงานฝึกอบรม 
และพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของกลุ่มมวลชนอาสาสมัครและพนักงานฝ่ายปกครอง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ สํานักบริหารการทะเบียน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  บัตรประจําตัวประชาชน   

และการทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สํานักบริหารการปกครองท้องที่  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง  ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด  อําเภอ  ก่ิงอําเภอ  ตําบล  

หมู่บ้าน  รวมทั้งการจัดทําแผนที่แนวเขตการปกครองและการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน
ตามกฎหมาย 

(๒) บริหารและพัฒนาการปกครองท้องที่และการปฏิบัติงานของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  และคณะกรรมการหมู่บ้าน 

(๓) ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
ส่วนราชการใด  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) อํานวยการ  สนับสนุน  และดําเนินการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดกําลัง  การงบประมาณ  การสั่งใช้และการส่งกําลังบํารุง   

การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ  ตลอดจนการปรับปรุงสมรรถภาพและขีดความสามารถของสมาชิก 
กองอาสารักษาดินแดน 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๗ ที่ทําการปกครองจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๒) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทําการปกครองอําเภอ  และที่ทําการ
ปกครองก่ิงอําเภอ 

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ ที่ทําการปกครองอําเภอ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๒) ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานอําเภอ 
(๓) ดําเนินงานเก่ียวกับราชการอื่นที่มิใช่ของส่วนราชการใด  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๙ ที่ทําการปกครองก่ิงอําเภอ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่ก่ิงอําเภอ 
(๒) ดําเนินงานเก่ียวกับราชการอื่นที่มิใช่ของส่วนราชการใด  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่ เ พ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 









ผนวก  ฐ 

(แนบท้ายค าสั่งกรมการปกครอง ที่ 1752/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562) 

--------------------------------------- 
 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง พ.ศ. ๒559  
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
(๒) ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานอ าเภอ 
(๓) ด าเนินงานเกี่ยวกับราชการอ่ืนที่มิใช่ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย  
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 4 กลุ่มงำน/ฝ่ำย 1 ส ำนักงำน 1 ศูนย์ ได้แก่ 
1. กลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
    ๑.๑ ฝ่ำยบริหำรงำนปกครอง มีอ านาจหน้าที่ 

   (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการปกครองท้องที่ การจัดท าแผนที่แนวเขตการปกครอง  
การจัดท าทะเบียนเกาะและการดูแล รักษา ที่สาธารณประโยชน์ในอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ 

   (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน      
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน 

 (3) สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในทุกระดับ เว้นแต่การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  (4) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอ่ืนในอ านาจ
หน้าที่ของนายอ าเภอตามที่กฎหมายก าหนด 
    (5) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 
  (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
     1.2 ฝ่ำยกำรอนุญำตทำงปกครอง มีอ านาจหน้าที ่
 (1 ) ด าเนินการเกี่ยวกับการจดแจ้ง ขออนุมัติ  ขออนุญาต เกี่ยวกับสถานบริการ โรงแรม  
โรงรับจ าน า อาวุธปืน การค้าของเก่าและขายทอดตลาด การพนัน การเรี่ยไร มูลนิธิ สมาคม และกฎหมายอ่ืนๆ
ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองตามที่กฎหมายก าหนด 
  (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

    1.3 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีอ านาจหน้าที่ 
  (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง การบัญชี และการดูแลรักษาพัสดุ
ครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 
  (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือที่ได้รับมอบหมาย  
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2. กลุ่มงำน/ฝ่ำยทะเบียนและบัตร แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย/งาน คือ 
     2.1 ฝ่ำย/งำนทะเบียนทั่วไป มีอ านาจหน้าที่ 
  (1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยงานทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนพินัยกรรม  
และทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง  
  (2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอ าเภอ 
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
     2.2 ฝ่ำย/งำนบัตรประจ ำตัวประชำชน มีอ านาจหน้าที ่
  (1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน  
  (2) ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนท้องถิ่น 
  (3) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอ าเภอ 
  (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
     2.3 ฝ่ำย/งำนทะเบียนรำษฎร มีอ านาจหน้าที่ 
  (1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  
  (2) ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนในอ าเภอ  

     (3).สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท าและจัดพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียนตามที่ได้รับการร้องขอ 

     (4) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอ าเภอ 
     (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

     2.4 ฝ่ำย/งำนสถำนะบุคคลและสัญชำติ มีอ านาจหน้าที ่
  (1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในส่วนของบุคคล 
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนในส่วนของชนกลุ่มน้อยและคนต่างด้าวอื่น 
  (2) ด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนชนกลุ่มน้อยและบัตรประจ าตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
และแรงงานต่างด้าว 
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 3. กลุ่มงำน/ฝ่ำยควำมม่ันคง แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย/งาน คือ 
     3.1 ฝ่ำย/งำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีอ านาจหน้าที่ 
  (1 ) ด าเนินการเกี่ ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การจัดระเบียบสังคม การควบคุมและก ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม การพนัน และกฎหมายอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในความรับผิดชอบ
ของกรมการปกครองหรือที่ได้รับมอบหมาย  
       (3) สนับสนุนและช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกิจการอาสารักษาดินแดน 
          (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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 3.2 ฝ่ำย/งำนรักษำควำมม่ันคงภำยใน มีอ านาจหน้าที ่
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานมวลชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กองก าลังภาคประชาชน 

และการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และงานกิจการมวลชนอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้อพยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย 
(4) ด าเนินการตามกฎหมายวา่ด้วยการจัดระเบียบบริหารหมูบ่้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

ปฏิบัติงานด้านสังคมจิตวิทยามวลชน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการชุมนุมสาธารณะ การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ 
      (5) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามและกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์  
  (6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับ ดูแล บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

 (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
    3.3 ฝ่ำย/งำนกำรสื่อสำร  
 (1) ด าเนินการด้านการสื่อสารตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง  

  (2) ก ากับ ดูแลสถานีวิทยุคมนาคมในโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมของกรมการปกครองในเขต
พ้ืนที่อ าเภอ  

(3) ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน หรืองานอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 
  (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

    3.4 ฝ่ำย/งำนกิจกำรชำยแดน* มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับงานกิจการชายแดน (เฉพาะพ้ืนทีช่ายแดน) 
  (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงชายแดน การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน การอ านวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดน 

 (2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกิจการผู้อพยพ 
  (3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกิจการชนกลุ่มน้อย (ยกเว้นการก าหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมาย) 

 (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
4. กลุ่มงำนอ ำนวยควำมเป็นธรรม แบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 
    4.1 ฝ่ำยด ำรงธรรม มีอ านาจหน้าที่ 

  (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนหรือที่ได้รับจากจังหวัด        
รวมถึงการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ    
 (2) ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
 (3) ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน 
  (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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              4.2 ฝ่ำยอ ำนวยควำมเป็นธรรม มีอ านาจหน้าที ่
 (1)  ด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของฝ่ายปกครอง และการเปรียบเทียบปรับ 

คดีอาญาตามที่กฎหมายก าหนด เว้นแต่กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร 
    (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง  

  (3) ด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญาในอ านาจหน้าที่ของอ าเภอ 
(4) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้  

 (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

5. ส ำนักงำนอ ำเภอ แบ่งงานภายในออกเป็น 1 งาน 2 ฝ่าย คือ 
     5.1 งำนบริหำรทั่วไป มีอ านาจหน้าที่  
  (1) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานเก็บรวบรวมข้อมูลและบรรยายสรุปของอ าเภอ 
ประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนที่ไม่มีหน่วยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ งานธุรการ งานสารบรรณ การประชาสัมพันธ์ 
งานประชุมประจ าเดือนของอ าเภอ 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง       
ทุกประเภทในสังกัดกรมการปกครอง 
  (3) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและงานประเพณีต่างๆ 
  (4) ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่ว่าการอ าเภอ และอาคารสถานที่
บริเวณทีว่่าการอ าเภอ 
  (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

    5.2 ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ 
             (1) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด รวมทั้งภารกิจของส่วนราชการอ่ืน          

ที่ไม่มีหน่วยรับผิดชอบในระดับพ้ืนที่ 
            (2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามที่ได้รับมอบหมาย  

           (3) สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์และช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในอ าเภอ 

          (4) ด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 

          (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
   5.3 ฝ่ำยแผนยุทธศำสตร์พัฒนำอ ำเภอ มีอ านาจหน้าที ่

      (1) ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ การส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้ าน  
และการจัดท าข้อมูลเพื่อการบริหารและพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอแบบบูรณาการ 
  (2) ด าเนินการประสานแผนพัฒนาระดับต่างๆ ในพ้ืนที่อ าเภอกับแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง 
แผนพัฒนาของหน่วยต่างๆ ที่อยู่ในพื้นท่ีอ าเภอ 
  (3) ด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) 
  (4) ดูแลรักษาระบบการสื่อสารข้อมูลของกรมการปกครอง ทั้งเครือข่ายภายใน (Intranet) 
และเครือข่ายภายนอก (Internet) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานปกครอง 
  (5) ด าเนินการเกี่ยวกับการบันทึกและการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศในความรับผิดชอบ
ของกรมการปกครองเพ่ือรายงานผลให้กับส่วนกลาง 
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(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 
การบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพ่ือจัดท าเป็นศูนย์ข้อมูลอ าเภอ 
                        (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือที่ได้รับมอบหมาย        
 6. ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ มีหน้าที ่
     (1) ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพ้ืนที่ 
     (2) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
     (3) ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
     (4) รับเรื่องปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
     (5) ท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

หมำยเหตุ  1) ก าหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ดังนี้ 
    1.1) นายอ าเภอ ท าหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
    1.2) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ท าหน้าที่ หัวหน้าส านักงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
    1.3) หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายความมั่นคง ท าหน้าที่ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที ่
 2) งานกิจการชายแดน* (*) หมายถึง เฉพาะจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3) กรณีอ าเภอที่ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบไม่ได้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ในกลุ่มงำน/ฝ่ำยทะเบียนและบัตร และกลุ่มงำน/ฝ่ำยควำมม่ันคง ให้เรียกชื่อว่า “ฝ่ำย” และภายใต้ฝ่ายดังกล่าว 
ให้เรียกชื่อว่า “งำน” 
   4) ส านักงานอ าเภอและกลุ่มงานอ านวยความเป็นธรรม จัดตั้งขึ้นโดยเป็นการมอบหมายงานภายใน 
ของที่ท าการปกครองอ าเภอ 
   5) ในส่วนของการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านที่ระบุไว้ในฝ่าย/งานกิจการชายแดน 
ส าหรับในพื้นที่ปกติให้อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานอ าเภอ 
 

--------------------------------------- 
 

 


