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ประวัติความเป็นมา 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
     เป็นส่วนราชการที่จัดต้ังข้ึนใหม่ใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมีบทบาทภารกิจสําคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการพัฒนาและให้คําปรึกษา แนะนําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง 
และการบริหารจัดการ เพ่ือให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน เป็นไปตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกระทรวง 
มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดไว้ดังนี้ 
 
อํานาจหน้าท่ี 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รปูแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถ่ินและวางระบบในการ

ติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3. ดําเนินการจัดทํา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากบัดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององคก์ารปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ
การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชยข์ององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพ่ือเป็นมาตรฐานการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (Vision) 

มุ่งสร้างท้องถ่ินไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง  ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (Mission) 
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ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดกีรมการพัฒนาชุมชน 

 
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานท่ีทํางานด้านการพัฒนาชุมชนร่วมกับประชาชน 

ตลอดระยะเวลา48 ปี โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีเป้าหมายสู่ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพ่ึงตนเองได้ คอบครัวมี
คุณภาพชีวิตดี มีความสุข 

บทบาทหน้าท่ีของกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการ
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ให้กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากให้มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทําและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ได้ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 

2. จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับประเมิน
ความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน 
 

“...ขอบใจมาก ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทํางานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่างๆ
มากมาย ขอให้ช่วยกันพัฒนาคนให้มีความฉลาด สามารถช่วยตนเองได้... ในการแนะนําส่งเสริม
อาชีพ หรือให้คําแนะนําเรื่องต่างๆ ต้องทําให้บ่อยๆ ไม่ใช่พูดหรือทําหนเดียว... ความมั่นคงของ
ประชาชนในชนบทเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสร้างชาติ และป้องกันประเทศเป็น อย่างดี...” 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 

พระราชทานแก่พัฒนากร ในโอกาสเสด็จไปทรงกระทําพิธีเปิดเข่ือนและการพลังงานไฟฟ้า
แม่น้ําพุง จ.สกลนครเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2508 
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3. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ 
การออมและการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน 
ชุมชน ผู้นําชุมชนองค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน 

4. สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพ่ือใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพ่ือใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน 

6. ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชน องค์การชุมชน และ
เครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

แนวคิดการพัฒนาชุมชน 
ความหมายการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 2 คํา คือ การพัฒนา และ

ชุมชน 
การพัฒนา หมายถึง ทําให้เจริญ การเปล่ียนแปลง เปล่ียนสภาพ ปรับปรุงให้ต่างจากเดิม 
ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของบุคคล กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และ

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่หน่ึง ๆ ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ระดับพ้ืนฐานท่ีสุด คือ
หมู่บ้าน หรือชุมชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีมารวมตัวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาเดียวกัน เช่น ชุมชนลุ่มน้ํา 
ชุมชนวัฒนธรรม เป็นต้น 

การพัฒนาชุมชน (Community Development) ตามหลักการพ้ืนฐานเป็น
กระบวนการให้การศึกษา (educational process) แก่ประชาชนเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
(self – reliance) หรือช่วยตนเองได้ (self – help) ในการคิด ตัดสินใจ และดําเนินการแก้ปัญหา 
ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตนเอง และส่วนรวม 

ปรัชญาการพัฒนาชุมชน 
ปรัชญาพ้ืนฐานเบ้ืองต้นของนักพัฒนาชุมชน คือ ความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติว่า

มนุษย์ทุกชีวิต มีคุณค่า มีความหมาย มีศักด์ิศรี มีศักยภาพ และ สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ พัฒนาชุมชน....... 

หลักการพัฒนาชุมชน คือ หลักประชาชน กล่าวคือ 
1. เริ่มต้นท่ีประชาชน ยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก มองชีวิต มองปัญหา จากทัศนะ

ของประชาชน เพ่ือให้เข้าใจปัญหา ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เข้าถึงชีวิต จิตใจ ของ
ประชาชน 

2. ทํางานร่วมกับประชาชน (ไม่ใช่ทํางานให้แก่ประชาชน เพราะจะทําให้เกิดความคิดมา
ทวงบุญทวงคุณจากประชาชนในภายหลัง) การที่จะทําให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของตนเอง และมี
กําลังใจลุกข้ึนต่อสู้กับปัญหา ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไขปัญหา นั้น ย่อมมีหนทางที่จะกระทําได้โดย
ไม่ยากหากเข้าใจปัญหาและเข้าถึงจิตใจประชาชน 

3. ยึดประชาชนเป็นพระเอก ประชาชนต้องเป็นผู้กระทําการพัฒนาด้วยตนเอง ไม่ใช่ เป็น
ผู้ถูกกระทํา หรือฝ่ายรองรับข้างเดียว เพราะผลของการกระทําการพัฒนานั้น ตกอยู่ที่ประชาชน
โดยตรงประชาชน เป็นผู้รับโชค หรือ เคราะห์จากการพัฒนา นั้น 

 
วิธีการพัฒนาชุมชน เป็นวิธีการพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน คือ 
1. การรวมกลุ่ม หรือ จัดต้ังองค์กรประชาชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ซ่ึง

เป็นสมาชิก มีบทบาท และ มีส่วนร่วม ในกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร ซ่ึงจะส่งผลกระทบไปถึง
ส่วนรวมด้วย 

2. การส่งเสริม/สร้างสรรค์ผู้นําและอาสาสมัคร เพ่ือเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
ประชาชน มีความพร้อมจะ เป็นผู้นํา และ เป็นผู้เสียสละ ได้อุทิศตน ได้แสดงบทบาท มีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาชุมชน โดยส่วนรวม 

 
กระบวนการพัฒนาชุมชน  

การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ และต้องอาศัย
หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล
ในกิจกรรม/โครงการของชุมชน เป็นการสร้าง/ปลูกฝังจิตสํานึกในความเป็นเจ้าของกิจกรรม/
โครงการ นั้น โดยกระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทุกข้ันตอนมีดังนี้ 

1. การศึกษาชุมชน เป็นการเสาะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
สังคมการเมือง การปกครอง และสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพ่ือทราบปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนที่แท้จริง วิธีการในการศึกษาชุมชนอาจต้องใช้หลายวิธีประกอบกันทั้งการ  
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ พัฒนาชุมชน....... 

สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 
 พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 

 
 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ พัฒนาชุมชน....... 

สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม 

 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 การบรหิารเมืองพัทยา 

การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย 
(1) สภาเมืองพัทยา 
(2) นายกเมืองพัทยา 

  
 สภาเมืองพัทยา 

สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนยี่สิบส่ีคน ซ่ึงเลือกต้ังโดยราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา 

บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิก 
(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกต้ังและ 
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปด

สิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง 
 
 นายกเมืองพัทยา 

ให้เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหน่ึงซ่ึงเลือกต้ังโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมือง
พัทยา 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ พัฒนาชุมชน....... 

 


