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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย   
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมการพัฒนาชุมชน  มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู  และการมี
สวนรวมของประชาชน  สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําและใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  จัดทํา
ยุทธศาสตรชุมชน  ตลอดจนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน  เพื่อให
เปนชุมชนเขมแข็งอยางย่ังยืน  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  มาตรการ  และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐ  เอกชน  และผูมีสวนเกี่ยวของดานการพัฒนาชุมชน  ไดใชเปนกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความสามารถและความเขมแข็งของชุมชน 

(๒) จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสําหรับประเมิน
ความกาวหนาและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน 
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(๓) พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู  การจัดการความรู  การอาชีพ   
การออม  และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน  เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน  
ชุมชน  ผูนําชุมชน  องคการชุมชน  และเครือขายองคการชุมชน 

(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศชุมชน  สงเสริมการใชประโยชนและการ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศชุมชน  เพื่อใชในการวางแผนบรหิารการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนา  และสรางองคความรูเพื่อใชในงานพัฒนาชุมชน  และการ
จัดทํายุทธศาสตรชุมชน   

(๖) ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ  เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  ผูนําชุมชน  องคการชุมชน  และ
เครือขายองคการชุมชนใหมีความรู  ทักษะ  ทัศนคติ  และสมรรถนะในการทํางาน  รวมท้ังใหความ
รวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม  หรือตามท่ีกระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน  ดังตอไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารสวนกลาง 

   (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 

   (๒) กองการเจาหนาท่ี 

   (๓) กองคลัง 

   (๔) กองแผนงาน 

   (๕) ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 

   (๖) สถาบันการพัฒนาชุมชน 

   (๗) สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน 

   (๘) สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 

   (๙) สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 

  ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

   (๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

   (๒) สํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอ 
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ขอ ๔ ในกรมการพัฒนาชุมชน  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาท่ีหลักในการ
พัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรง 
ตออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหนวยงานอื่น ท่ี เกี่ ยวของ   

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
ขอ ๕ ในกรมการพัฒนาชุมชน  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาท่ีหลักในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรง 
ตออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหนวยงานอื่น ท่ี เกี่ ยวของ   

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของกรมและราชการ 

ท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหนาท่ีดังกลาวใหรวมถึง 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารภาพลักษณและเผยแพรขาวสารของกรม 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกรม 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ  งานนิติกรรมและสัญญา   

งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  ความรับผิดทางแพง  อาญา  งานคดีปกครอง  และงาน
คดีอื่นท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหนวยงานอื่น ท่ี เกี่ ยวของ   
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขอ ๗ กองการเจาหนาท่ี  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม  เวนแตการฝกอบรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมวินัยขาราชการ  การรับเร่ืองราวรองทุกข  การดําเนินการ

ทางวินัยของขาราชการ  และงานพิทักษระบบคุณธรรม 
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหนวยงานอื่น ท่ี เกี่ ยวของ   

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
ขอ ๘ กองคลัง  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี  

และยานพาหนะของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหนวยงานอื่น ท่ี เกี่ ยวของ   

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ ๙ กองแผนงาน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและกําหนดยุทธศาสตร  นโยบายดานการพัฒนาชุมชนของกรม 
(๒) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรม   ใหสอดคลองกับ

นโยบาย  แผนแมบทของกระทรวง  แผนปฏิบัติราชการสี่ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป  รวมท้ัง
เรงรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณของหนวยงานในสงักัดกรม 

(๓) ติดตอและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานความชวยเหลือ 
และความรวมมือดานการพัฒนาชุมชน 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห  จัดทําแผนการตรวจราชการ  ประสานการตรวจราชการ  และการจัดทํา
รายงานการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหนวยงานอื่น ท่ี เกี่ ยวของ   
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๐ ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  บริหาร  พัฒนา  และออกแบบระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

ชุมชน 
(๒) กําหนดรูปแบบ  วิธีการ  และข้ันตอนการจัดเก็บ  การประมวลผล  และการใชประโยชน

จากขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 
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(๓) กําหนดนโยบายและแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
พัฒนาชุมชน 

(๔) กํากับดูแลระบบสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลสารสนเทศของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๑ สถาบันการพัฒนาชุมชน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของของกรม  

รวมท้ังการใหบริการทางวิชาการดานการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยงานพัฒนาชุมชนในภาพรวมและงานพัฒนาชุมชนเฉพาะพื้นท่ี  

เพื่อเผยแพรและใชประโยชนในการพัฒนางานพัฒนาชุมชน 
(๓) ดําเนินการพัฒนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน  เพื่อใหบริการความรูดานการพัฒนาชุมชน

ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีแกขาราชการในสวนภูมิภาค  ผูนําชุมชน  ผูบริหารและ
ขาราชการทองถิ่น  รวมท้ังหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรูในงานพัฒนาชุมชนและเรื่องท่ีเกี่ยวของ 
(๕) ออกแบบและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานพัฒนาชุมชน   
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๒ สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยดานการพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน  เพื่อกําหนด

นโยบาย  ยุทธศาสตร  แผนแมบท  รูปแบบ  และแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาระบบทุนชุมชน
และการบริหารจัดการทุนชุมชน   

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาแหลงทุนและความรวมมือในการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการดานการขยายกิจกรรมของชุมชน  เพื่อพัฒนาระบบทุนชุมชน   

(๓) ประสานงานกับผูมีสวนเกี่ยวของดานการพัฒนาชุมชน  ตามความรับผิดชอบของ 
สวนราชการ 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ  หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนท่ี   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๓ สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยดานภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน  เพื่อกําหนดนโยบาย  

ยุทธศาสตร  แผนแมบท  รูปแบบ  และแนวทางในการพัฒนา  และสงเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) ดําเนินการและประสานงานโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและ
ผลิตภัณฑชุมชน 

(๓) สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  โดยใชภูมิปญญาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เพื่อเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑและบริการของชุมชน 

(๔) สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ  ผูผลิต  และผูประกอบการ  รวมถึงดานการตลาด 

(๕) ประสานงานกับผูมีสวนเกี่ยวของดานการพัฒนาชุมชน  ตามความรับผิดชอบของ 
สวนราชการ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยดานการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน  เพื่อกําหนดนโยบาย  

ยุทธศาสตร  แผนแมบท  รูปแบบ  และแนวทางในการเสริมสรางความสามารถของประชาชน   
ผูนําชุมชน  องคการชุมชน  และเครือขายองคการชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) กําหนดและพัฒนาเกณฑมาตรฐาน  รูปแบบ  วิธีการประเมิน  และรับรองมาตรฐาน 
ผูนําชุมชน  องคการชุมชน  เครือขายองคการชุมชน  และชุมชน 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรูชุมชน  การจัดทําแผนชุมชน  และการดําเนิน
กิจกรรมโดยชุมชน 

(๔) ประสานงานกับผูมีสวนเกี่ยวของดานการพัฒนาชุมชน  ตามความรับผิดชอบของ 
สวนราชการ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนท่ี   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๕ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนของจังหวัด 
(๒) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด 
(๓) กําหนด  กํากับดูแล  ใหคําแนะนํา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนา

ชุมชนอําเภอ 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๖ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอ 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

ใหไว  ณ  วนัท่ี  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนท่ี   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  โดยปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและ 
ยกฐานะของกองฝกอบรมเปนสถาบันการพัฒนาชุมชน  จัดตั้งสํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน 
ขึ้นใหม  รวมทั้งเปล่ียนช่ือกองวิชาการและแผนงานเปนกองแผนงาน  เปล่ียนช่ือสํานักสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
เปนสํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและวิสาหกิจชุมชน  และเปล่ียนช่ือสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเปนสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน  รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ  เพ่ือให
สอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


