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ประวัตคิวามเปนมากรมการพฒันาชุมชน 
 

กรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานท่ีทํางานดานการพัฒนาชุมชนรวมกับประชาชน
ตลอดระยะเวลา 51ปโดยมีความมุงมั่นที่จะเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการบริหาร
จัดการชุมชนใหเขมแข็งอยางย่ังยืนและมีเปาหมายสูชุมชนเขมแข็งประชาชนพึ่งตนเองได
คอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุขบทบาทหนาที่ขอกรมการพัฒนาชุมชนตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ให
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชนสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดย
สนับสนุนใหมีการจัดทําและใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศศึกษาวิเคราะหวิจัยจัดทํา
ยุทธศาสตรชุมชนตลอดจนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน
เพื่อใหเปนชุมชนเขมแข็งอยางย่ังยืน 

 
ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน 

 

กรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยราชการระดับกรมของ
กระทรวงมหาดไทยกอตั้งข้ึนเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม2505 ตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบบัที่10พ.ศ.2505โดย
โอนกิจการบริหารของสวนพัฒนาการทองถิ่นกรมมหาดไทยเดิม
เปนกิจการ บริหารของกรมการพัฒนาชุมชนในขณะที่กิจการบริหาร
ของกรมมหาดไทย ไดโอนเปนกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหขาราชการของท้ังสองกรมนี้ไดมี
โอกาสศึกษา ประชมุ สัมมนาและรวมกันปฏิบตัิงาน พฒันาชุมชน
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และมีหลักการสับเปล่ียนโอนหรือยืมตัว
หมุนเวียนกันไปปฏิบัติงานไดตามความจํา เปน และเหมาะสมใน
การสอบคัดเลือกเพื่อเล่ือนขั้นของขาราชการของกรมการปกครอง 
กรมการพัฒนาชุมชนสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสํานกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถสอบรวมกันได " 
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ความหมายของโลโกกรมการพัฒนาชุมชน : 

 

วงกลมภายในเปนรูปโครงสรางของบานชนบท มตีัวอักษร พช. อยู
ใตรูปบาน 
มีลายกนก แบบเครื่องหมาย ๖ และ ๙ บนตัวอกัษร พ. และอักษรช. 
ขอบวงกลมลอมรอบวงกลมภายในมี 4 สี 4 ชวง 
หมายถึงหลักการทํางาน 4 ป. 
 

(ขาว) หมายถึง ประชาชน 

(แดง) หมายถึง ประชาธิปไตย 

(เทา) หมายถึง ประสานงาน 

(นํ้าเงิน) หมายถึง ประหยัด 
 

 

ภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน 

          อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชมุชนกระทรวง 
มหาดไทยพ.ศ. 2552 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชมุชนกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2552 ใหกรมการพัฒนาชมุชนมีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการ
มีสวนรวมของประชาชนสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
           ชมุชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนใหมีการจัดทําและใช
ประโยชนจากขอมูลสารสนเทศศึกษา วิเคราะห วิจัยจัดทํายุทธศาสตรชมุชนตลอดจนการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการพฒันาชุมชนเพื่อใหเปนชมุชนเขมแข็งอยาง
ย่ังยืนโดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
           (1) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชมุชน
ระดับชาติเพื่อใหหนวยงานของรัฐ เอกชนและผูมีสวนเกี่ยวของดานการพัฒนาชมุชนไดใชเปน
กรอบแนวทางในการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความสามารถและความเขมแข็งของชมุชน 
           (2) จัดทําและพฒันาระบบมาตรฐานการพัฒนาชมุชนเพื่อใชเปนเคร่ืองมอืสําหรับ
ประเมินความกาวหนาและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน 
           (3)พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูการจัดการความรู การ
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อาชีพการออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชนเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของ
ประชาชน ชมุชน ผูนําชมุชน องคการชุมชนและเครือขายองคการชุมชน 
            (4) สนับสนุนและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศชุมชนสงเสริมการใชประโยชนและ
การ ใหบริการขอมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อใชในการวางแผนบริหารการพัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
           (5) ศึกษา วิเคราะหวิจัย พฒันา และสรางองคความรูเพื่อใชในงานพัฒนาชมุชน และ
การจัดทํายุทธศาสตรชมุชน 
           (6) ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของผูนําชมุชน องคการชุมชน 
และเครือขายองคการชมุชนใหมีความรูทักษะ ทัศนคติและสมรรถนะในการทํางานรวมทั้งให
ความรวมมอืทางวิชาการดานการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
           (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงหรอืคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
วิสัยทัศน (2555 - 2559) 
ชุมชนเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง 
 
พันธกิจ(2555 – 2559) 
1. พัฒนาระบบและกลไกสงเสริมการมีสวนรวมและการเรียนรูของชุมชน 
2. สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน 
3. สงเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาสมรรถนะองคกรในการทํางานเชิงบูรณาการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร (2555 - 2559) 
1. สรางสรรคชุมชนอยูเย็นเปนสุข 
2. เสริมสรางขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน 
3. สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค 
4. เสริมสรางธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทนุชุมชน 
5. เสริมสรางองคกรใหมขีีดสมรรถนะสูง 
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ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
นายพิสันต์ิ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

 
กรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงานที่ทํางานดานการพัฒนาชุมชนรวมกับประชาชน 

ตลอดระยะเวลา48 ป โดยมีความมุงมั่นที่จะเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการบริหาร
จัดการชุมชนใหเขมแข็งอยางย่ังยืนและมีเปาหมายสูชุมชนเขมแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได 
คอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข 

บทบาทหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ใหกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจ
เกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนใหมีการจัดทําและใช
ประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทํายุทธศาสตรชุมชน ตลอดจนการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน เพื่อใหเปนชุมชนเขมแข็งอยาง
ย่ังยืนโดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐ เอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของดานการพัฒนาชุมชน ไดใชเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความสามารถและความเขมแข็งของชุมชน 

2. จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับ
ประเมินความกาวหนาและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน 
 

“...ขอบใจมาก ที่ตองเหน็ดเหนื่อยทํางานในหมูบานชนบท และตองประสบปญหา
ตางๆมากมาย ขอใหชวยกันพัฒนาคนใหมีความฉลาด สามารถชวยตนเองได... ในการ
แนะนําสงเสริมอาชีพ หรือใหคําแนะนําเรื่องตางๆ ตองทําใหบอยๆ ไมใชพูดหรือทําหนเดียว
... ความมั่นคงของประชาชนในชนบทเปนสวนหนึ่งที่จะสรางชาติ และปองกันประเทศเปน 
อยางดี...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 

พระราชทานแกพัฒนากร ในโอกาสเสด็จไปทรงกระทําพิธีเปดเข่ือนและการพลังงาน
ไฟฟาแมน้ําพุง จ.สกลนครเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2508 
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3. พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การจัดการความรู การ
อาชีพ การออมและการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของ
ประชาชน ชุมชน ผูนําชุมชนองคการชุมชน และเครือขายองคการชุมชน 

4. สนับสนุนและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศชุมชน สงเสริมการใชประโยชนและ
การใหบริการขอมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใชในการวางแผนบริหารการพัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และสรางองคความรูเพื่อใชในงานพัฒนาชุมชน และ
การจัดทํายุทธศาสตรชุมชน 

6. ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน องคการชุมชน 
และเครือขายองคการชุมชนใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้ง
ใหความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
การพัฒนาชุมชนโดยใหประชาชนมีสวนรวม 

แนวคิดการพัฒนาชุมชน 
ความหมายการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน ประกอบดวย 2 คํา คือ การพัฒนา 

และชุมชน 
การพัฒนา หมายถึง ทําใหเจริญ การเปล่ียนแปลง เปล่ียนสภาพ ปรับปรุงใหตางจาก

เดิม 
ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของบุคคล กลุม/องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน 

และประชาชนที่อาศัยอยูในขอบเขตพื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ระดับพื้นฐาน
ที่สุด คือหมูบาน หรือชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีมารวมตัวกันเพื่อแกไขปญหาเดียวกัน เชน 
ชุมชนลุมน้ํา ชุมชนวัฒนธรรม เปนตน 

การพัฒนาชุมชน (Community Development) ตามหลักการพื้นฐานเปน
กระบวนการใหการศึกษา (educational process) แกประชาชนเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได 
(self – reliance) หรือชวยตนเองได (self – help) ในการคิด ตัดสินใจ และดําเนินการ
แกปญหา ตลอดจนตอบสนองความตองการของตนเอง และสวนรวม 
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 การกระจายอํานาจในการพัฒนาและงบประมาณสูทองถิ่น 
ความสําคัญ กฎหมายที่เก่ียวของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

การกระจายอํานาจสูทองถิ่นถือวาเปนวัตถุประสงคหลักประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังปรากฏตาม มาตรา 78 , 80 และ 281-290 โดยมี
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ดังนี้ 

1. รัฐตองกระจายอํานาจให อปท. พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง 
สงเสริมให อปท. มีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

2. สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให อปท. ฯลฯ จัดและมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 สาระสําคัญ ไดแก 

1. การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง 

2. การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
คํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ 

3. การจัดใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย ผูแทนของหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ี
กฎหมายบัญญัติโดยมีจํานวนเทากัน ทําหนาที่ตามขอ 1 และขอ 2 ขางตน 
 

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนที่กําหนดกรอบ

แนวคิดเปาหมาย และแนวทางการกระจายอํานาจ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
วิสัยทัศนการกระจายอํานาจสูทองถิ่น 
ในชวง 4 ปแรก (พ.ศ. 2544-2547) ของการถายโอนภารกิจตามกรอบของกฎหมาย

วาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะ
เปนชวงของการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ราชการบริหารสวนการ และราชการบริหารสวนภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนายุทธศาสตร การ
สรางความพรอมในการรองรับการถายโอนภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และทรัพยสิน 
รวมทั้งการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ในสวนของภารกิจที่ถายโอนจะมีทั้งการถายโอนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางสมบูรณและการดําเนินงานรวมกันระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวยกันเอง และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐ และจะ
มีบุคลากรจํานวนหนึ่งถายโอนไปปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหลังจากการถายโอนในชวง 4 ป แรกส้ินสุดลงจนถึงระยะเวลาการถายโอนในปที่ 10 
(พ.ศ. 2548-2553) ตามกรอบของกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนชวงเปล่ียนผานมีการปรับบทบาทของ
ราชการสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาค
ประชาชนที่จะเรียนรูรวมกันในการถายโอนภารกิจ มีการปรับกลไกความสัมพันธระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับราชการบริหารสวนภูมิภาคอยางกลมกลืน รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ อันจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินกิจการสาธารณะ
ที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นดีข้ึน และจะทําใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ
โปรงใส 

ในชวงเวลาหลังจากปที่ 10 (พ.ศ.2554 เปนตนไป) ประชาชนในทองถิ่นจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน สามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ประชาชนจะมี
บทบาทในการตัดสินใจ การกํากับดูแลและการตรวจสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเต็มที่ ในสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมี
การพัฒนาศักยภาพทางดานการบริหารจัดการและการคลังทองถิ่นที่พึ่งตนเองและเปนอิสระ
มากข้ึน ผูบริหารและสภาทองถิ่นจะเปนผูมีความรู ความสามารถและมีวิสัยทัศนในการ
บริหาร ราชการบริหารสวนภูมิภาคจะเปล่ียนบทบาทจากฐานะผูจัดทําบริการสาธารณะเปน 
ผูใหความชวยเหลือทางวิชาการ และกํากับดูแลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเทาที่จําเปนภายใตขอบเขตที่ชัดเจน และการปกครองสวนทองถิ่นจะเปนการ
ปกครองตนเองของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง 

เปาหมาย 
1. ใหมีการถายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของรัฐใหแก องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
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ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 โดยกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ใหบริการสาธารณะของรัฐและขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวยกันเองใหชัดเจน 

2. กําหนดการจัดสรรภาษี และอากร เงินอุดหนุนและรายไดอื่นใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละประเภทอยางเหมาะสม 

3. การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดบริการ
สาธารณะในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความ
จําเปน และความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

4. จัดระบบของการถายโอนบุคลากรจากหนวยงานของรัฐ เพื่อใหสอดคลองกับการ
ถายโอนภารกิจ 

5. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบใหสอดคลองกับการถายโอนอํานาจและหนาที่ 
ขอบเขตของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให

ดําเนินการ ดังนี้ 
1. รัฐจะกระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจการตัดสินใจ อํานาจการบริหาร 

จัดการทรัพยากรการเงินการคลัง และบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภท
ตางๆ สรางความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมใหประชาชนและภาคประชา
สังคมมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. รัฐจะดําเนินการปรับบทบาทของราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวน 
ภูมิภาค ปรับโครงสรางภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของพัฒนาโครงสรางและกลไกเพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจ รวมทั้งสราง
ระบบการติดตามตรวจสอบ กํากับดูแล และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

3. การถายโอนภารกิจและการจัดแบงอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง 

 
ลักษณะภารกิจการใหบริการสาธารณที่จะตองถายโอนใน 4 ป ไดแก 
1. ภารกิจที่ซ้ําซอน เปนภารกิจใหบริการสาธารณะที่กฎหมายกําหนดใหรัฐหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในเรื่องเดียวกัน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดมีการดําเนินการตามภารกิจนั้นแลว 
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2. ภารกิจที่รัฐจัดทําในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนภารกิจการใหบริการ
สาธารณะท่ีกฎหมายกําหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่แตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังไมไดดําเนินการ หรือไมเคยดําเนินการตามภารกิจนั้น 

3. ภารกิจที่รัฐจัดทําในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกระทบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น เปนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการในเขตพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งและมีผลกระทบเกิดข้ึนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

4. ภารกิจตามนโยบาลรัฐบาล ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดยังไมพรอมใหขยาย
เวลาเตรียมความพรอมไดภายใน 10 ป โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําแผนเตรียม
ความพรอม และราชการบริหารสวนการและราชการบริหารสวนภูมิภาคใหการสนับสนุน
แนะนําดานการบริหารจัดการและเทคนิควิชาการ 

กลไกการบริหารการพัฒนาชนบทในปจจุบัน 
เพื่อใหการพัฒนาชนบทเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลจึงไดปรับระบบการ

บริหารงานโดยเฉพาะอยางย่ิง การบริหารงานในระดับพื้นที่ ไดแก จังหวัด ซึ่งเปนหนวยงาน
เชิงยุทธศาสตรภาครัฐในระดับพื้นที่ ใหมีศักยภาพและสมรรถภาพสูง สามารถประสานและ
กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ และ
สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ใหสามารถริเริ่ม แกไขปญหา
และพัฒนาพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งสงเสริมใหเกิดระบบงานที่มีกระบวนการสรางความเห็น
พองตองกันของทุกภาคสวนในสังคม เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดวยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพมีประชาชนเปนศูนยกลาง และมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการบริหารราชการใน
ระดับพื้นที่จึงมี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2546 ข้ึน และไดมีการปรับปรุงใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2550 ซึ่งมีสวนสําคัญทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอระบบการจัดทํางบประมาณของ
ประเทศ ที่แตเดิมเปนการตั้งงบประมาณที่เกิดจากฐานของหนวยงานระดับกรมเปนหลักมาสู
การกระจายอํานาจไปยังจังหวัดและกลุมจังหวัด จึงไดกําหนดพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

แนวคิดเก่ียวกับระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
- ยึดพื้นที่เปนหลักในการพัฒนาเพื่อกระจายการพัฒนาและลดความเหลื่อมลํ้าของ

ความเจริญเติบโตระหวางพื้นที่ตางๆในประเทศ แบงเปน 18 กลุมจังหวัดละ 75 จังหวัด 
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(กลุมจังหวัดเนนยุทธศาสตรเรื่องการสรางขีดความสามารถ (competitiveness) จังหวัดเนน
ยุทธศาสตรเรื่องพัฒนาสงครามรวมถึงการสรางโอกาสและอาชีพ) 

- ตองการใหแตละพื้นที่มีตําแหนง(position) ในการพัฒนาที่ชัดเจน และผานการ
เห็นชอบรวมกันทุกฝาย เพื่อใหเกิดความย่ังยืนและรวมมือรวมใจกัน 

- การจัดการความสัมพันธแนวด่ิงระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น 
- การจัดการความสัมพันธแนวนอนระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่นในสังคม 

(ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) 
- กําหนดใหผูวาราชการจังหวัด เปนตัวเชื่อมโยง (linkage) ฝายตางๆ เขาดวยกัน 

 
องคกรกํากับและดําเนินการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
1. ระดับชาติ กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีที่
สําคัญ คือ กําหนดกรอบนโยบาย วางระบบ แนวทางมาตรการในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ พิจารณา กล่ันกรอง และใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจําป และคําของบประมาณ ของจังหวัดและกลุมจังหวัด 

2. ระดับกลุมจังหวัด มีคณะกรรมการบริหารกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) โดยมีหัวหนากลุมจังหวัดเปนประธาน ขาราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่สําคัญ คือ 
จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด สงเสริมประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน และแกไขปญหาภายในกลุมจังหวัดและระหวางกลุม
จังหวัดเพื่อใหการพัฒนาเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอยางย่ังยืน 

3. ระดับจังหวัด กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.)โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน หัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนกรรมการและ
เลขานุการ มีอํานาจหนาที่สําคัญ คือ จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด สงเสริมประสานความรวมมือ
การพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสรางบรรยากาศให
เอื้ออํานวยตอการลงทุน และชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนในจังหวัด 
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แนวความคิดเก่ียวกับชุมชน   
ชุมชน หมายความถึง กลุมชนที่อาศัยอยูรวมกัน โดยมีความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน จะโดยอาศัยหลักผูกพันในทางเชื้อชาติ เผาพันธุ ศาสนาเดียวกันซึ่งทําใหบุคคล
มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น หรืออาศัยหลักความผูกพันหรือผลประโยชนทางเชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมรวมกันโดยอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ทางภูมิศาสตรเดียวกัน 
ตลอดจนการมีผลประโยชนในทางการบริการสังคมรวมกัน 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดทําแผนชุมชน  

การใหชาวบานในหมูบานและชุมชน จัดทําแผนชุมชนเพื่อพัฒนาหมูบานและชุมชน
ของตนเองมีแนวคิดหลักการและความเชื่อในหลาย ๆ ดาน เชน  

๑. แนวคิดจากปรัชญาพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนสากลที่บอกวาชาวบานมีศักยภาพ 
สามารถพัฒนาตนเองไดถาใหโอกาส และการพัฒนาตองเริ่มตนที่ชาวบาน  

๒. แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การมีสวนรวม การพึ่งตนเอง การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการรับผิดชอบตอชุมชนของตนเอง  

๓. แนวคิดในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง คือการใหชุมชนไดมีกระบวนการใน
การจัดการชุมชนมีการเรียนรูรวมกันในกระบวนการชุมชน  

๔. แนวคิดในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง คือการสรางพลังชุมชน ใชพลังชุมชน 
ในการพัฒนาชุมชน 

๕. แนวคิดที่วาไมมีใครรูปญหาชุมชนเทาคนในชุมชน ดังนั้น การแกปญหา
ชุมชนจึงเริ่มจากชุมชน การใหการสนับสนุนของภาครัฐจะตองเปนลักษณะ Bottom-up ไมใช 
Top Down 
ความหมายของแผนชุมชน   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดใหความหมาย
ของแผนชุมชนวา หมายถึง การกําหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดย
เกิดข้ึนจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง ใหเปนไปตามที่ตองการและสามารถแกปญหาท่ีชุมชนเผชิญ
อยู คนในชุมชนมีสวนรวมคิด รวมกําหนด แนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนารวมกัน ยึด
หลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก คํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมในทองถิ่นเปนหลัก จึงกลาวไดวา แผนชุมชนเปนของชุมชน
ดําเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชนของชุมชนเอง ซึ่งแตกตางจากแผนที่ภาครัฐจัดทําข้ึน
เพื่อการจัดสรรงบประมาณเปนหลัก 
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กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยทุธศาสตร พ.ศ. 2555-2559 
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แนวขอสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
 

4.  ขอใดหมายความถึง “สภาทองถิ่น”  
ก. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด    
ข. สภาเทศบาล  
ค. สภาเมืองพัทยาสภาองคการบริหารสวนตําบล  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 “สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภา

เมืองพัทยาสภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 
 
5. ขอใดหมายความถึง “ผูบริหารทองถิ่น” 
 ก. นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ข. ปลัดอําเภอ 
ค. กํานัน 
ง. นายอําเภอ 
ตอบ ก. นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหาร

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 
6. ขอใดหมายความถึง  “หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน” 

ก. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ  
ข. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  
ค. หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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 “หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน” หมายความวา ผูอํานวยการกอง
แผนและงบประมาณ ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหนากองวิชาการและแผน 
หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือผู
ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว 
 
7. ขอใดหมายความถึง “พนักงานสวนทองถิ่น”  

ก. ขาราชการสวนจังหวัด    ข. พนักงานเทศบาล  
ค. พนักงานเมือง พัทยา    ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานเมือง พัทยา พนักงานสวนตําบล และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 
8. ผูรักษาการตาม ระเบียบฯวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น คือใคร 
 ก. นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ข. ปลัดอําเภอ 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ตอบ ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ได 
 
9. ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทย
ทราบภายในระยะเวลากี่วันนับแตวันผอนผัน 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ข. สิบหาวัน 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด แลวรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยกเวนหรือผอนผัน 
 
10. องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

ก. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ค. ขอ ก. และ ขอ ข. ถูก 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 
ตอบ ค. ขอ ก. และ ขอ ข. ถูก 
องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
11. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น มีผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ผูบริหารทองถิ่น      

ข. นายกองคการบริหารสวนทองถิ่น 
ค. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก 
ง. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตอบ ก. ผูบริหารทองถิ่น   

 
12.ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการ
ในคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนเทาใด 

ก. จํานวนไมนอยกวาสามคน   ข.จํานวนไมนอยกวาหาคน 
ค. จํานวนไมนอยกวาหกคน   ง. จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน 
ตอบ ก. จํานวนไมนอยกวาสามคน   
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