วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564"
กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่ง
ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทาให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการ
ปฏิบัติงาน โดยสามารถกาหนดรูปแบบ นาไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการ
พัฒนาชุมชนได้กาหนดให้ปี 2560 ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการ
พัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อน สัมมาชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าว
ไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุข”
บทบาทหน้าที่ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดไว้ ดังนี้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ของจังหวัด ดาเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กาหนด กากับดูแล ให้คาแนะนา
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ดังนี้
1) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4) ฝ่ายอานวยการ
โดยได้กาหนดให้แต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.1 การศึกษาวิเคราะห์และแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนา
ชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด สู่การปฏิ บัติเพื่อให้สามารถกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาชุมชนของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
1.2 จัดทายุทธศาสตร์และกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสม
กั บ พื้ น ที่ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาของจั ง หวั ด และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชน

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาและบริหารแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ตลอดจน
บริหารจัดการยุทธศาสตร์จังหวัดในส่วนที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบตามเกณฑ์ชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.4 กาหนดกรอบแนวทางการประสานแผนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานแก่อาเภอให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการของจังหวัด
และอ าเภอ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ ก าหนดไว้
1.6 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงานตามนโยบายและแผนงาน โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนประเมิน
สถานการณ์แวดล้อม เพื่อสะท้อนและนาไปสู่การพัฒนา
1.7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.8 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
1.9 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่และสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2 สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือให้คาปรึกษาแนะนาในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม
องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน การจัดทายุทธศาสตร์ชุมชน แผนชุมชน
2.3 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.4 การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน
2.5 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้
2.6 การส่ งเสริ มและพัฒ นาภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น วิ ส าหกิ จชุมชน เศรษฐกิ จชุมชนและอาชี พ
2.7 การส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริหาร
จัดการทุนชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่องมือการทางานและการปฏิบัติงานแก่อาเภอ หน่วยงาน ภาคีการ
พัฒ นาทุ กภาคส่ ว นและองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อให้ ชุม ชนเข้ มแข็ ง สามารถพึ่ง ตนเองได้ และมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.8 นิเทศ ติดตามการดาเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนของจังหวัดและอาเภอเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
2.9 ประสานงานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
บูรณาการการทางานร่วมกัน
2.10 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
3.1 ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดทาระบบสารสนเทศชุมชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน

3.2 วิเคราะห์ จัดทา บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับ
จังหวัดเพื่อให้จังหวัด หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมีข้อมูล ที่
สามารถใช้ในการกาหนดกรอบแนวทางจัดวางยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.3 ประสานการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล นิเทศ ติดตามผลการสารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ชุมชน (ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค และข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันในการบูร ณาการเป้าหมาย แผนงาน โครงการและบูรณาการการทางานให้ส อดคล้ องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3.4 จัดทาข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในรูปแบบสารสนเทศชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาระดับหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR)
3.5 ประสาน สนับสนุน ส่งเสริมให้จังหวัด อาเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนนาข้อมูลสารสนเทศชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.6 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อให้การ
บริ ห ารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจ หลั กของกรมการพัฒ นาชุมชนและการบริ ห ารการพัฒ นาในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องของจังหวัดเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4) ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
4.1 การบริหารจัดการงานทั่วไป
4.2 งานสารบรรณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี
4.3 จัดทาและประสานแผนบริหารงบประมาณ แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดการ
ปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกด้านเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์การดาเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด
4.4 วางแผนและบริหารจัดการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดระยะเวลาที่รัฐบาลกาหนด
4.5 แสวงหาความร่วมมือและปัจจัยในการทางานทุกรูปแบบจากทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มี
งบประมาณ ปัจจัย ทรัพยากร สนับสนุนและเอื้ออานวยต่อการทางานของพัฒนาการจังหวัด ฝ่ายและกลุ่ม
งานได้ตลอดเวลา ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์กรมการพั ฒนาชุมชนและที่กรมได้รับ
มอบหมายได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
4.6 อานวยในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทางานและให้มีกาหนดคนทดแทนได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงาน
และฝ่ายในแต่ละโครงการ กิจกรรม โดยเฉพาะการทางานร่วมกันเป็นทีมข้ามกลุ่มงานและฝ่ายในแนวราบ
(Cross Function)
4.7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานพัฒนาชุมชนเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และเผยแพร่ข่าวสารของ
กรมการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
บทบาทหน้าที่ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนา
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในอ าเภอให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของอ าเภอจั ง หวั ด กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาแนะนาในการส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ทั้งในด้าน
วิชาการและการปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทาศูนย์
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับอาเภอจัดเก็บและหรือประสาน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
รวบรวมและทาแผนงาน/โครงการของอาเภอในส่ ว นที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ คาปรึก ษาแนะนาองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ ให้บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดาเนินงาน
เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงาน
ธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรากาลังสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
1. พัฒนาการจังหวัด จานวน 1 ตาแหน่ง
2. หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย จานวน 4 ตาแหน่ง
3. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชานาญการ จานวน 6 ตาแหน่ง
4. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จานวน 1 ตาแหน่ง
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน จานวน - ตาแหน่ง
6. นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชานาญการ จานวน 1 ตาแหน่ง
7. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชานาญงาน จานวน 1 ตาแหน่ง
8. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน จานวน 1 ตาแหน่ง
9. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จานวน 1 ตาแหน่ง
10. พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 ตาแหน่ง
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ 6 อาเภอ
1. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองสิงห์บุรี
2. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางระจัน
3. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอค่ายบางระจัน
4. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพรหมบุรี
5. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภออินทร์บุรี
6. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอท่าช้าง

