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คำสั่ งกรมกำรพัฒนำชุ มชน
ที่ ๑๔๒ / ๒๕๕๒
เรื่ อง กำรมอบหมำยงำนและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัด
...............................
ตามที่กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารราชการของกรมการพัฒนาชุมชนเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้างต้น จึงมอบหมายงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนี้
ข้ อ ๑ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชนของจังหวัด ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กาหนด กากับดูแล ให้
คาแนะนาและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ และปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๒ ให้แบ่งงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดออกเป็ น ๓ กลุ่มงาน ๑ ฝ่ ายดังนี้
๒.๑ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๒.๒ กลุ่มงานส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชน
๒.๓ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๒.๔ ฝ่ ายอานวยการ
ข้ อ ๓ ให้แบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนี้
๓.๑ กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา
วิเคราะห์และแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด สู่ การปฏิบตั ิเพื่อให้สามารถกาหนดเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล จัดทายุทธศาสตร์ และกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดให้
มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาของจังหวัดและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาและบริ หารแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ตลอดจนบริ หาร
จัดการยุทธศาสตร์ จงั หวัดในส่ วนที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบตามเกณฑ์ช้ ีวดั การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ กาหนดกรอบแนวทางการประสาน
แผนเพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานแก่อาเภอให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
/ กรมการพัฒนาชุมชน ....
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กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน โครงการของจังหวัดและอาเภอ เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนดไว้ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้าและปั ญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงานตามนโยบายและแผนงาน โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนประเมินสถานการณ์
แวดล้อม เพื่อสะท้อนและนาไปสู่ การพัฒนา ปรับปรุ งและระบบงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ กลุ่มงำนส่ งเสริมกำรพัฒนำชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์
วิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบ วิธีการและองค์ความรู ้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่และสอดคล้องกับบริ บทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุน ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ
ให้คาปรึ กษาแนะนาในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผูน้ าชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชนและเครื อข่ายองค์การชุมชน
ในการบริ หารจัดการชุมชน การจัดทายุทธศาสตร์ ชุมชน แผนชุมชน การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และ
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการความรู ้
การส่ งเสริ มและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ การส่ งเสริ มและพัฒนาทุน
ชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริ หารจัดการทุนชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่ องมือ
การทางานและการปฏิบตั ิงานแก่อาเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานด้านการ
ส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชนของจังหวัดและอาเภอเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย บรรลุวตั ถุประสงค์และบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ที่กาหนดไว้ ประสานการทางานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการทางานร่ วมกันและปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ กลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุ มชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์และพัฒนารู ปแบบ วิธีการจัดทาระบบสารสนเทศชุมชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่และชุมชน วิเคราะห์ จัดทา บริ หารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับ
จังหวัดเพื่อให้จงั หวัด หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีขอ้ มูลที่สามารถ
ใช้ในการกาหนดกรอบแนวทางจัดวางยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาในส่ วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสานการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล นิเทศ ติดตามผลการสารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

/ (ข้อมูล จปฐ. ....

๔๔

-๓-

Sy
sT

oo
ls

PD
F

Sp
lit

&

M

er

ge

(ข้อมูล จปฐ. กชช. ๒ ค และข้อมูลอื่น ๆ ) รวมทั้งให้บริ การข้อมูลและส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศชุมชนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์
ร่ วมกันในการบูรณาการเป้ าหมาย แผนงาน โครงการและบูรณาการการทางานให้สอดคล้องเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน จัดทาข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในรู ปแบบสารสนเทศชุมชนและส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนา ระดับหมู่บา้ น (Village Development Report: VDR) ตลอดจนประสาน สนับสนุน
ส่ งเสริ มให้จงั หวัด อาเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและประชาชน
นาข้อมูลสารสนเทศชุมชนในส่ วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์
พัฒนาระบบบริ หารและระบบบริ การข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อให้การบริ หารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจ
หลักของกรมการพัฒนาชุมชนและการบริ หารการพัฒนาในส่ วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเป็ นไปอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๓.๔ ฝ่ ำยอำนวยกำร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หารจัดการงานทัว่ ไป
งานสารบรรณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี จัดทาและประสานแผน
บริ หารงบประมาณ แผนบริ หารทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดการปัจจัยหรื อทรัพยากรทางการบริ หารทุก
ด้านเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การดาเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด
วางแผนและบริ หารจัดการเร่ งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามงวดระยะเวลาที่รัฐบาลกาหนด แสวงหา
ความร่ วมมือและปั จจัยในการทางานทุกรู ปแบบจากทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีงบประมาณ ปั จจัย
ทรัพยากร สนับสนุนและเอื้ออานวยต่อการทางานของพัฒนาการจังหวัด ฝ่ ายและกลุ่มงานได้ตลอดเวลา
ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนและที่กรมได้รับมอบหมายได้อย่าง
คล่องตัว มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อานวยในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริ หารผลการ
ปฏิบตั ิงานและเสริ มสร้างแรงจูงใจในการทางานและให้มีกาหนดคนทดแทนได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสมกับ
ปริ มาณงานของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ ายในแต่ละโครงการ กิจกรรม โดยเฉพาะการทางานร่ วมกันเป็ นทีมข้าม
กลุ่มงานและฝ่ ายในแนวราบ (Cross Function) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งานพัฒนาชุมชนเพื่อสื่ อสารภาพลักษณ์
และเผยแพร่ ข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชนและเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการ
พัฒนาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๔ ให้ยกเลิกคาสั่งใด ๆ ที่ขดั แย้งกับคาสั่งนี้
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ข้ อ ๕ ให้พฒั นาการจังหวัดเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามคาสั่งนี้ และให้มีอานาจในการ
บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
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(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
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