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ประเด็น
1. ประวัติความ
เป็นมา

รายละเอียด
กรมการปกครองเป็นหน่วยราชการภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีชื่อเดิมว่า “กรมพลาภัง”
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 พร้อมกับการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงเป็นปฐมเสนาบดี
ต่ อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้ เปลี่ ยนชื่ อเป็ น “กรมมหาดไทย” จนกระทั่ งในปี พ.ศ. 2505
กรมมหาดไทยได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในและเปลี่ยนชื่อมาเป็น “กรมการปกครอง”
จนถึงปัจจุบัน
2. ภารกิจอานาจ
กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจไปสู่การปฏิบัติ
หน้าที่
ในพื้นที่ให้บรรลุผลสาเร็จ โดยมีภารกิจใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559
ได้ แก่ การรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยและความมั่ นคงภายในประเทศ การอานวยความเป็ นธรรม
การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน
2. ภารกิจด้านการอานวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายอาเภอ ใน
ฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของ 20 กระทรวงไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นทีร่ ะดับอาเภอ
3. การขับเคลื่อน
กรมการปกครองปฏิ บั ติ ง านภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ "การบริ ห ารราชการในระดั บ พื้ น ที่ มี ค วาม
แผนปฏิบัติ
เข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่า งยั่งยืน ” ซึ่งสอดคล้ องกับวิสั ยทัศน์ประเทศไทย
ราชการกรมการ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการบริหารงานใน 5 ประเด็น ได้แก่
ปกครอง
1. การพัฒ นาและเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจั ดการแบบบู รณาการในระดั บพื้ นที่ ให้ มี
ความเข้มแข็ง
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและอานวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข
3. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ
4. การพั ฒ นาระบบบริ ก ารและข้ อ มู ล บุ ค คลให้ ทั น สมั ย มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ความมั่ น คงและ
การพัฒนาประเทศ
5. การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
บุคลากรของกรมการปกครองได้ยึดถือค่านิยม “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ในการปฏิบัติงาน อัน
เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ
4. โครงสร้างการ
ปัจจุบันกรมการปกครองแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง
บริหารราชการ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับสานัก 5 สานัก ระดับกอง 5 กอง วิทยาลัยการปกครอง 1 แห่ ง
หน่ ว ยงานที่ ขึ้ น ตรงต่ อ อธิ บ ดี ก รมการปกครอง 2 กลุ่ ม งาน และการแบ่ ง หน่ ว ยงานภายใน 7
หน่วยงาน การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ที่ทาการปกครองจังหวัด 76 แห่ง และ
ที่ทาการปกครองอาเภอ 878 แห่ง
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ประเด็น
รายละเอียด
5. คณะผู้บริหาร - คณะผู้บริหารกรมการปกครอง ประกอบด้วย อธิบดีกรมการปกครอง และรองอธิบดีกรมการ
กรมการปกครอง ปกครอง 4 ฝ่า ย ประกอบด้ว ย ฝ่ ายบริห ารงานส่ว นภูมิภาค ฝ่ ายบริห ารและพัฒ นาระบบงาน
ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง จานวน 18 เขตตรวจราชการ
- ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการกอง ในส่วนกลาง จานวน 20 คน
6. อัตรากาลัง

กรมการปกครองมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ ข้าราชการ จานวน
14,099 คน พนักงานราชการ จานวน 2,052 คน และลูกจ้างประจา จานวน 292 คน นอกจากนี้
มีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จานวน 274,814 คน คณะกรรมการการหมู่บ้าน จานวน 1.02 ล้านคน และ
สมาชิกอาสารักษาดินแดน จานวน 25,201 คน และผู้นาศาสนาอิสลาม (อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด) 11,822 คน
7. ภารกิจสาคัญ
กรมการปกครองได้ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจที่สาคัญ ใน 3 มติ ดังนี้
ของกรมการปกครอง
1. มิติ เชิงนโยบาย (Agenda) ได้แก่ การขับเคลื่ อนโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904
ในการรองรับ วปร.” การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและปราบปราม
นโยบายเร่งด่วน การค้ า มนุ ษ ย์ การสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ การบู ร ณาการแก้ ไ ขปั ญ หาผั ก ตบชวา
ของรัฐบาล
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ มหาดไทยใสสะอาด การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลและการบริการ
ภาครัฐ (Linkage Center) การยกเลิกสาเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) การบริการคัดรับรอง
เอกสารทางทะเบียน 2 ภาษา การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
2. มิติเชิงภารกิจ (Function) ได้แก่ การพัฒนาการให้บริการประชาชนรองรับไทยแลนด์ 4.0 และ
ยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การขออนุมัติอนุญาตทางปกครองด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOPA License) งานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล การเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การพัฒนาระบบการบริหารการปกครอง
ท้องที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และกิจการการอาสา
รักษาดินแดน
3. มิติเชิงพื้นที่ (Area) ได้แก่ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การส่งเสริม
ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน (แผ่นดินธรรม แผ่ นดินทอง) การประสานแผนในระดับพื้นที่
(One Plan) การส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานของนายอาเภอ
8. สรุป
ตลอดระยะเวลากว่า 127 ปี กรมการปกครองได้ดาเนินงานตามค่านิยม“บาบัดทุกข์ บารุงสุข”
โดยไม่มีมติ ิเรื่องเวลาและสถานที่ บุคลากรของกรมการปกครองพร้อมปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมีผลการดาเนินงานเป็นที่ประจักษ์ และ
ได้รับการยอมรับ กรมการปกครองพร้อมจะขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง
การภายใน

