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กฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ใหกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมี
สวนรวมของประชาชน สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
โดยสนับสนุน ใหมีการจัดทําและใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทํา
ยุทธศาสตรชุมชน ตลอดจนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน เพื่อให
เปนชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐ เอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของดานการพัฒนาชุมชน ไดใชเปนกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความสามารถและความเขมแข็งของชุมชน
(๒) จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับประเมิน
ความกาวหนาและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
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(๓) พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การจัดการความรู การอาชีพ
การออม และการบริหารจัดการเงิน ทุน ของชุม ชน เพื่อเสริม สรางขีดความสามารถของประชาชน
ชุมชน ผูนําชุมชน องคการชุมชน และเครือขายองคการชุมชน
(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศชุมชน สงเสริมการใชประโยชนและการ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใชในการวางแผนบริหารการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และสรางองคความรูเพื่อใชในงานพัฒนาชุมชน และการ
จัดทํายุทธศาสตรชุมชน
(๖) ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ผูนําชุม ชน องคการชุมชน และ
เครือขายองคการชุมชนใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งใหความ
รวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดังตอไปนี้
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองการเจาหนาที่
(๓) กองคลัง
(๔) กองแผนงาน
(๕) ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๖) สถาบันการพัฒนาชุมชน
(๗) สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน
(๘) สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
(๙) สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
(๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
(๒) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
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ขอ ๔ ในกรมการพัฒ นาชุม ชน ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหนาที่หลักในการ
พัฒนาการบริ หารของกรมให เกิ ดผลสั มฤทธิ์ มี ประสิ ทธิ ภาพ และคุ ม ค า รับผิด ชอบงานขึ้น ตรง
ตออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนว ยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานภายในกรม
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๕ ในกรมการพัฒ นาชุม ชน ให มีก ลุม ตรวจสอบภายใน เพื่อ ทํา หน าที่ หลั กในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้น ตรง
ตออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการ
ที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารภาพลักษณและเผยแพรขาวสารของกรม
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกรม
(๕) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บงานกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง งานนิ ติ ก รรมและสั ญ ญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ความรับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงาน
คดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม
(๖) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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ขอ ๗ กองการเจาหนาที่ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม เวนแตการฝกอบรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมวินัยขาราชการ การรับเรื่องราวรองทุกข การดําเนินการ
ทางวินัยของขาราชการ และงานพิทักษระบบคุณธรรม
(๓) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๘ กองคลัง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม
(๒) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๙ กองแผนงาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและกําหนดยุทธศาสตร นโยบายดานการพัฒนาชุมชนของกรม
(๒) จัด ทํ า และประสานแผนการปฏิ บัติง านและงบประมาณของกรม ให ส อดคล อ งกั บ
นโยบาย แผนแมบทของกระทรวง แผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป รวมทั้ง
เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณของหนวยงานในสังกัดกรม
(๓) ติด ต อ และประสานงานกั บองค การหรือ หน ว ยงานตา งประเทศดา นความช ว ยเหลื อ
และความรวมมือดานการพัฒนาชุมชน
(๔) ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนการตรวจราชการ ประสานการตรวจราชการ และการจัดทํา
รายงานการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๐ ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห บริหาร พัฒนา และออกแบบระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ชุมชน
(๒) กําหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการจัดเก็บ การประมวลผล และการใชประโยชน
จากขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
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(๓) กําหนดนโยบายและแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
พัฒนาชุมชน
(๔) กํากับดูแลระบบสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลสารสนเทศของกรม
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๑ สถาบันการพัฒนาชุมชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของกรม
รวมทั้งการใหบริการทางวิชาการดานการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๒) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานพัฒนาชุมชนในภาพรวมและงานพัฒนาชุมชนเฉพาะพื้นที่
เพื่อเผยแพรและใชประโยชนในการพัฒนางานพัฒนาชุมชน
(๓) ดําเนินการพัฒนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน เพื่อใหบริการความรูดานการพัฒนาชุมชน
ที่เหมาะสมและสอดคลอ งกับสภาพพื้น ที่ แ กข าราชการในส ว นภู มิภาค ผู นําชุ ม ชน ผูบริหารและ
ขาราชการทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรูในงานพัฒนาชุมชนและเรื่องที่เกี่ยวของ
(๕) ออกแบบและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานพัฒนาชุมชน
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๒ สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห และวิจั ยดานการพัฒนาทุน และองคก รการเงิน ชุม ชน เพื่อกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท รูปแบบ และแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาระบบทุนชุมชน
และการบริหารจัดการทุนชุมชน
(๒) ดําเนิน การเกี่ยวกับการแสวงหาแหลงทุน และความรว มมือในการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการดานการขยายกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาระบบทุนชุมชน
(๓) ประสานงานกั บผู มี ส ว นเกี่ ยวข อ งด า นการพั ฒ นาชุ ม ชน ตามความรั บผิ ด ชอบของ
สวนราชการ
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๑๓ สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยดานภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนแมบท รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนา และสงเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) ดํ า เนิ น การและประสานงานโครงการเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม ภู มิ ปญ ญาท อ งถิ่ น และ
ผลิตภัณฑชุมชน
(๓) สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยใชภูมิปญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑและบริการของชุมชน
(๔) สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ ผูผลิต และผูประกอบการ รวมถึงดานการตลาด
(๕) ประสานงานกั บผู มี ส ว นเกี่ ยวข อ งด า นการพั ฒ นาชุ ม ชน ตามความรั บผิ ด ชอบของ
สวนราชการ
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๔ สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยดานการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย
ยุ ทธศาสตร แผนแม บท รู ปแบบ และแนวทางในการเสริ ม สร า งความสามารถของประชาชน
ผูนําชุมชน องคการชุมชน และเครือขายองคการชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(๒) กําหนดและพั ฒนาเกณฑม าตรฐาน รู ปแบบ วิธี การประเมิน และรับรองมาตรฐาน
ผูนําชุมชน องคการชุมชน เครือขายองคการชุมชน และชุมชน
(๓) ดํา เนิ น การเกี่ ยวกั บการจัด การความรูชุ ม ชน การจั ดทํ าแผนชุม ชน และการดํ าเนิ น
กิจกรรมโดยชุมชน
(๔) ประสานงานกั บผู มี ส ว นเกี่ ยวข อ งด า นการพั ฒ นาชุ ม ชน ตามความรั บผิ ด ชอบของ
สวนราชการ
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๑๕ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนของจังหวัด
(๒) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(๓) กําหนด กํากับดูแ ล ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอ
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๖ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอ
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ เมษายน ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยปรับปรุงอํานาจหนาที่และ
ยกฐานะของกองฝก อบรมเปน สถาบันการพัฒนาชุมชน จัด ตั้งสํานัก พัฒ นาทุน และองคก รการเงินชุมชน
ขึ้นใหม รวมทั้งเปลี่ยนชื่อกองวิชาการและแผนงานเปนกองแผนงาน เปลี่ยนชื่อสํานักสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
เปน สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และวิสาหกิจ ชุมชน และเปลี่ยนชื่อสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเปนสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการ เพื่อให
สอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

