อานาจหน้าที่ ม.7 (2)

อานาจหน้าที่ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ไว้ ดังนี้
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ของจังหวัด ดาเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กาหนด กากับดูแล ให้คาแนะนาและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย
ดังนี้ 1) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 2) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 3) กลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน 4) ฝ่ายอานวยการ โดยได้กาหนดให้แต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
ฝ่ายอานวยการ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 4) ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ 4.1 การบริหารจัดการงานทั่วไป 4.2 งานสารบรรณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานการเงินและบัญชี 4.3 จัดทาและประสานแผนบริหารงบประมาณ แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนการจั ดการปั จ จั ย หรื อทรั พ ยากรทางการบริ ห ารทุก ด้า นเพื่อให้ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด 4.4 วางแผนและบริหารจัดการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามงวดระยะเวลาที่รัฐบาลกาหนด 4.5 แสวงหาความร่วมมือและปัจจัยในการทางาน
ทุกรูปแบบจากทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีงบประมาณ ปัจจัย ทรัพยากร สนับสนุนและเอื้ออานวยต่อการ
ทางานของพัฒนาการจังหวัด ฝ่า ยและกลุ่มงานได้ตลอดเวลา ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชนและที่กรมได้รับมอบหมายได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 4.6 อานวยในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารผลการปฏิ บั ติ ง านและเสริ ม สร้ า งแรงจูง ใจในการทางานและให้มี
กาหนดคนทดแทนได้อย่ างคล่องตัว และเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ ล ะกลุ ่ ม งานและฝ่ ายในแต่ล ะ
โครงการ กิจกรรม โดยเฉพาะการทางานร่วมกันเป็นทีมข้ามกลุ่มงานและฝ่ายในแนวราบ (Cross Function)
4.7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานพัฒนาชุมชนเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และเผยแพร่ ข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชน
และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 3) กลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 3.1 ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดทา
ระบบสารสนเทศชุ ม ชนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เ หมาะสมกั บพื้นที่และชุมชน 3.2 วิเคราะห์ จัดทา
บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดเพื่อให้จังหวัด หน่วยงาน
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลที่สามารถใช้ในการกาหนดกรอบแนวทาง
จัดวางยุทธศาสตร์แ ละแผนการพั ฒ นาในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.3 ประสานการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูล นิเทศ ติดตามผลการสารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค และข้อมูลอื่นๆ)

รวมทั้งให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้อง ทัน เวลาและทุกฝ่ ายที่เกี่ย วข้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบูรณาการเป้าหมาย แผนงาน
โครงการและบูรณาการการทางานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3.4 จัดทาข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ในรูปแบบสารสนเทศชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาระดับหมู่บ้าน (Village
Development Report : VDR) 3.5 ประสาน สนับสนุน ส่งเสริมให้จังหวัด อาเภอ หน่วยงาน ภาคีก าร
พัฒนาทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนนาข้อมูลสารสนเทศชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องไป
ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3.6 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการข้อมูล
สารสนเทศชุมชนเพื่อให้การบริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจ หลั ก ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนและการ
บริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 2) กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและองค์ความรู้
ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่และสอดคล้องกับ
บริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 2.2 สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือให้คาปรึกษาแนะนาในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ผู้ น าชุมชน กลุ่ ม องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริห ารจัดการชุมชน การจัดทา
ยุทธศาสตร์ชุ ม ชน แผนชุมชน 2.3 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.4 การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน 2.5 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 2.6 การส่งเสริมและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 2.7 การส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการทุนชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่องมือการ
ทางานและการปฏิบัติงานแก่อาเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 2.8 นิเทศ ติดตามการดาเนินงานด้าน
การส่ งเสริ มการพัฒ นาชุมชนของจั งหวัดและอาเภอเพื่อให้ เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุ วัตถุประสงค์และ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้ 2.9 ประสานงานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน 2.10 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 1) กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาชุมชน มีห น้ าที่รั บ ผิ ดชอบเกี่ ยวกับ 1.1 การศึกษาวิเคราะห์ และแปลงนโยบาย
ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด สู่การปฏิ บัติเพื่อให้
สามารถกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
1.2 จัดทายุทธศาสตร์และกาหนดกรอบแนวทางการพัฒ นาชุมชนระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
เพื่อให้บ รรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 1.3 ศึกษา
วิเคราะห์ จัดทาและบริหารแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ตลอดจนบริหารจัดการยุทธศาสตร์
จังหวัดในส่วนที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ 1.4 กาหนดกรอบแนวทางการประสานแผนเพื่อ

สนับสนุนการดาเนินงานแก่อาเภอให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการ
พัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน โครงการของจังหวัดและอาเภอ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนดไว้ 1.6 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนิน งานตามนโยบายและแผนงาน โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนประเมินสถานการณ์
แวดล้อม เพื่อสะท้อนและนาไปสู่การพัฒนา 1.7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานพัฒนาชุมชนของกรมการ
พัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1.8 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบู รณาการยุทธศาสตร์และแผนการพัฒ นาในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 1.9 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงการสร้างองค์กร มาตรา 7 (1)

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครศรีธรรมราช สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครศรีธรรมราช
อาคารหลังเก่า ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 1 ถนน ราชดาเนิน ตาบลในเมือง อาเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7535 - 6543
โทรสาร 0 -7534 – 2340

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)

