บทบาทหน้าทีของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอาํ นาจหน้าทีเกียวกับการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ดําเนินการและประสานงานเกียวกับการพัฒนาชุมชนใน
จังหวัด กําหนด กํากับดูแล ให้คาํ แนะนําและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ และปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานอืนทีเกียวข้องหรื อทีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานและหน้าทีรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดออกเป็ น ๓ กลุ่มงาน ๑ ฝ่ าย ดังนี
๑. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
มีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับศึกษา วิเคราะห์และแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด สู่ การปฏิบตั ิ
เพือให้สามารถกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดได้อย่าง มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล จัดทํายุทธศาสตร์ และกําหนดกรอบแนว
ทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับพืนที เพือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ศึกษา
วิเคราะห์ จัดทําและบริ หารแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ตลอดจนบริ หารจัดการยุทธศาสตร์ จงั หวัดในส่ วนทีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบ
ตามเกณฑ์ชีวัดการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ เพือนําไปสู่ การปฏิบตั ิให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ กําหนดกรอบแนวทางการประสานแผนเพือสนับสนุน
การดําเนินงานแก่อาํ เภอให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการของจังหวัดและอําเภอ เพือให้เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และบรรลุผลสัมฤทธิทีกําหนดไว้ รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการดําเนินงาน ความก้าวหน้าและปั ญหาอุปสรรคใน การดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน
ตลอดจนประเมินสถานการณ์แวดล้อม เพือสะท้อนและนําไปสู่ การพัฒนา ปรับปรุ งและระบบงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ยิงขึน ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถินเพือบูรณาการยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาในแต่ละระดับ
ทีเกียวข้องให้สอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบตั งิ านอืนทีเกียวข้องตามทีได้รับมอบหมาย
๒. กลุ่มงานส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชน
มีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพือพัฒนารู ปแบบ วิธีการและองค์ความรู ้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนทีเหมาะสม
สอดคล้องกับพืนทีและสอดคล้องกับบริ บทแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป สนับสนุน ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผูน้ าํ ชุมชน
กลุ่ม องค์การชุมชนและเครื อข่ายองค์การชุมชนในการบริ หารจัดการชุมชน การจัดทํายุทธศาสตร์ ชุมชน แผนชุมชน การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของชุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ การส่ งเสริ มและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจ
ชุมชนและอาชีพ การส่ งเสริ มและพัฒนาทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริ หารจัดการทุนชุมชน ทังทางด้านวิชาการ เครื องมือการ
ทํางานและการปฏิบตั ิงานแก่อาํ เภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เพือให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึงตนเองได้และ มี
มาตรฐานเป็ นทียอมรับ นิเทศ ติดตามการดําเนินงานด้านการส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชนของจังหวัดและอําเภอเพือให้เป็ นไปตามเป้าหมาย บรรลุวตั ถุประสงค์และ
บรรลุผลสัมฤทธิทีกําหนดไว้ ประสานการทํางานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถินเพือบูรณาการการทํางานร่ วมกันและ
ปฏิบตั ิงานอืนทีเกียวข้องตามทีได้รับมอบหมาย
๓. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
มีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนารู ปแบบ วิธีการจัดทําระบบสารสนเทศชุมชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับพืนทีและชุมชน
วิเคราะห์ จัดทํา บริ หารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดเพือให้จงั หวัด หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถินมีขอ้ มูลทีสามารถใช้ในการกําหนดกรอบแนวทางจัดวางยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาในส่ วนทีเกียวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสานการ
จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล นิเทศ ติดตามผลการสํารวจข้อมูลเพือการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. กชช. ๒ ค และข้อมูลอืน ๆ) รวมทังให้บริ การข้อมูลและส่ งเสริ ม
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพือให้ได้ขอ้ มูลทีครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและทุกฝ่ ายทีเกียวข้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบูรณาการ
เป้าหมาย แผนงาน โครงการและบูรณาการการทํางานให้สอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จัดทําข้อมูลเพือการพัฒนาชุมชนในรู ปแบบสารสนเทศชุมชนและ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดทําข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา ระดับหมู่บา้ น (Village Development Report: VDR) ตลอดจนประสาน สนับสนุน
ส่ งเสริ มให้จงั หวัด อําเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วน องค์กรปกครองส่ วนท้องถินและประชาชน นําข้อมูลสารสนเทศชุมชนในส่ วนทีเกียวข้องไปใช้
ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ ในส่ วนทีเกียวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบบริ หารและระบบบริ การข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพือให้การบริ หารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจ
หลักของกรมการพัฒนาชุมชนและการบริ หารการพัฒนาในส่ วนทีเกียวข้องของจังหวัดเป็ นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป
๔. ฝ่ ายอํานวยการ
มีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการบริ หารจัดการงานทัวไป งานสารบรรณ งานพัสดุ งานอาคารสถานทีและยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี จัดทําและประสานแผน
บริ หารงบประมาณ แผนบริ หารทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดการปั จจัยหรื อทรัพยากรทางการบริ หารทุกด้านเพือให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์การดําเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด วางแผนและบริ หารจัดการเร่ งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามงวดระยะเวลาทีรัฐบาลกําหนด แสวงหา
ความร่ วมมือและปั จจัยในการทํางานทุกรู ปแบบจากทังภายในและภายนอกเพือให้มีงบประมาณ ปั จจัย ทรัพยากร สนับสนุนและเอืออํานวยต่อการทํางานของ
พัฒนาการจังหวัด ฝ่ ายและกลุ่มงานได้ตลอดเวลาให้สามารถขับเคลือนงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนและทีกรมได้รับมอบหมายได้อย่างคล่องตัว
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล อํานวยในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพือการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานและเสริ มสร้างแรงจูงใจในการทํางานและให้มีกาํ หนดคน
ทดแทนได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสมกับปริ มาณงานของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ ายในแต่ละโครงการ กิจกรรม โดยเฉพาะการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมข้ามกลุ่มงานและ

ฝ่ ายในแนวราบ (Cross Function) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งานพัฒนาชุมชนเพือสื อสารภาพลักษณ์และเผยแพร่ ข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชนและ
เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถินทีเกียวข้องและปฏิบตั ิงานทีเกียวข้องตามทีได้รับมอบหมาย

