คาสั่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง
ที่ 011 / 2561
เรื่อง การแบ่งงานในความรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง
----------------------------ตามที่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 และกรมการพัฒนาชุมชนได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตามคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 142/2552 ลงวันที่ 27 เมษายน 2552
เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นั้น
เพื่อให้การบริหารราชการของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง เป็นไปตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว จึงกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และกาหนดการแบ่งงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง
ดังนี้
1. ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการจัดการงานทั่วไป งานสารบรรณ
งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี จัดทาและประสานแผนบริหารงบประมาณ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนการจัดการปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกด้านเพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด วางแผนและบริหารจัดการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดระยะเวลาที่รัฐบาลกาหนด แสวงหาความร่วมมือและปัจจัยในการ
ทางานทุกรูปแบบจากทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีงบประมาณ ปัจจัยทรัพยากรสนับสนุนและเอื้ออานวยต่อ
การทางานของพัฒนาการจังหวัด ฝ่ายและกลุ่มงานได้ตลอดเวลา ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และที่กรมฯ ได้รับมอบหมายได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อานวยในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานและ
ให้มีกาหนดคนทดแทนได้อย่างคล่องตัว และเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงานและฝ่าย ในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะการทางานร่วมกันเป็นทีมข้ามกลุ่มงานและฝ่ายในแนวราบ ( Cross Function)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานพัฒนาชุมชนเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ และเผยแพร่ข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชน
และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

7.
8.
9.

1. นายนิยม ไชยสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ เป็นหัวหน้า
2. นางสาวพิริยา ตันวัชรพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ เป็นผู้ช่วย
3. นางพรวรรณ์ ปัญต๊ะบุตร เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
4. นางณฐมน เครือตัน เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
5. นางสาวรัตนาภรณ์ การสมพรต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
6. นางสาวศิริพร มะโนคา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชานาญงาน
นายชาญยุทธ มั่นคง พนักงานขับรถยนต์
นางสาวดรุณี เครือปาละ พนักงานบันทึกข้อมูล
นางอัมพร โปทะวงค์
พนักงานทาความสะอาด
/โดยแบ่งหน้าที่...

-2โดยแบ่งหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
งานบริหารทั่วไป
1. นายนิยม ไชยสุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ รับผิดชอบบริหารงานดังนี้
1) ควบคุมตรวจสอบการบริหารจัดการงานด้านงานธุรการ งานบุคลากร งานการ
เจ้าหน้าที่ งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอก สาร งานระเบียบและ
สัญญา งานรวบรวมสถิติ งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม รายงานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะ
2) ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
3) กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานอานวยการ ด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านบุคคลและด้านการพัสดุ
2. นางสาว
พิริยา ตันวัชรพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ช่วยอานวยการด้านการบริหารงานทั่วไป
2) ด้านการวางแผนและยุทธศาสตร์
- ขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
- ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
- ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม
- ประสานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชน ABC
DEF S&P
- ประสานการจัดทาตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการฯ ของพัฒนาการจังหวัดตาม
แบบประเมินผลฯ (ต้นรอบและปลายรอบการประเมิน) บันทึกในระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเวปไซต์
กรมการพัฒนาชุมชน
3) ด้านงานการเจ้าหน้าที่
- การแต่งตั้งข้าราชการ การย้ายข้าราชการ การให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา
ราชการแทน
- การเกษียณ การลาออก
- การบันทึกข้อมูลประวัติข้าราชการ ก.พ.7 (DPIS) และแฟ้มประวัติข้าราชการ ก.พ.7
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดลาปาง
- การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
4) ด้านพัฒนาบุคลากร
- งานเกี่ยวกับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
- การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น /การสมัครสอบต่างๆ (เช่น นบพ./อานวยการต้น/สูง/อื่นๆ )
- การรับสมัครสอบ อสพ.
/5) ด้านเลขานุการ

-35) ด้านเลขานุการ
- ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณ/ดูแลการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการของ
ผู้บริหาร
- จัดทาหนังสือขออนุญาตไปราชการของผู้บริหาร
- ประสานการนัดหมายต่าง ๆ ของผู้บริหาร
6) งานด้านกฎหมาย/ระเบียบ/นโยบายต่าง ๆ
- วินัยและระบบพิทักษ์คุณธรรม / การร้องเรียน
7) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.

นางณฐมน เครือตัน เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ด้านการพัสดุ
- จัดทาหลักฐานการขออนุมัติจัดซื้อ-จ้าง กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- จัดทาหลักฐานการจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุสานักงาน น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้างทางระบบอิเล็คทรอนิกส์
- ขออนุมัติจาหน่ายบัญชีครุภัณฑ์ที่ชารุดเสื่อมสภาพ
- จัดทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์
2) ด้านการรายงาน
- รายงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจาปี
3) งานธุรการ
- งานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณกุศลต่างๆ
4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. นางสาว
ดังนี้

งานการเงินและบัญชี
รัตนาภรณ์ การสมพรต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
รับผิดชอบงาน
1) ด้านการเงิน
- ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินโครงการต่าง ๆ
- บันทึกรายการเบิก-จ่ายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตาม
- แบบฟอร์มในระบบ GFMIS
- จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวด ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
- เสนอเช็คเพื่อทาการจ่ายให้เจ้าหนี้
- จัดทารายการบัตรตรวจจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา
- จัดทารายละเอียดการยื่นขอรับเงินบาเหน็จ บานาญ
- งานเกี่ยวกับ กบข.
2) ด้านการรายงาน
- จัดทารายงานการเบิก-จ่ายประจาวัน ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน ในระบบ GFMIS
- รายงานคงเหลือประจาวัน
- ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการบริหารงบประมาณในระบบ BPM
3) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/5. นางสาวศิริพร...

-45.

นางสาวศิริพร มะโนคา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ด้านการบัญชี
- จัดทาบัญชีประจาเดือน สรุปผลการเบิกจ่าย ทะเบียนคุมรับ-จ่าย รายงานการรับจ่ายของเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลาปาง
- จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี รายงานฐานะเงินทดรองราชการ และ
เอกสารประกอบ
- จัดทาบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีเงินฝากคลัง
- ตรวจสอบงบทดลองประจาเดือน และงบทดลองประจาปี
2) ด้านการรายงาน
- รายงานงบการเงินประจาเดือนของเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลาปาง
- รายงานทางบัญชีประจาเดือนในระบบ GFMIS และนอกระบบ GFMIS ให้สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9
- รายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ให้
สานักงานคลังจังหวัดและกองคลังกรมฯ (พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน)
- บันทึกข้อมูลการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระบบ BPM
(เฉพาะในส่วนเจ้าหน้าที่การเงิน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง)
- จัดทารายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าใช้สอย และค่า
เช่าบ้านในระบบ GIRO 3.0 เพื่อนาส่งธนาคารกรุงไทยเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
3) ด้านการเงิน
- จัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
- ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าใช้สอย และ
ค่าเช่าบ้าน
- จัดทาระบบสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย การส่งมอบพัสดุ (บส.01) และการตรวจรับ
พัสดุ (บร.01) ในระบบ GFMIS
4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการและยานพาหนะ
6.
นางพรวรรณ์ ปัญต๊ะบุตร เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ด้านธุรการ
- ดูแลการรับ-ส่ง ลงทะเบียนเอกสารทางราชการ และการนาเข้าหนังสือราชการผ่าน
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
- ตรวจสอบ/ตรวจทาน/เอกสารราชการ ก่อนนาเสนอพัฒนาการจังหวัด ดูแลและ
ติดตามแฟ้มเอกสารที่นาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
- สาเนาหนังสือที่พัฒนาการจังหวัดมอบหมายหรือสั่งการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม
รับทราบ
- ดูแลอานวยความสะดวกด้านการประสานงานการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่
และการประชุมกรมฯ ทางระบบ TV Conference
- ประสาน/กาหนดการประชุม /บันทึกการประชุม/ จัดทารายงานการประชุม
ประจาเดือนผู้บริหาร (พัฒนาการอาเภอ) และประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
/2) งานด้านบุคคล...

-52) ด้านงานบุคคล
- การขอรับเครื่องราชย์ การยืมเครื่องราชย์
- การขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
- การตรวจสุขภาพประจาปี
- การจัดทาทะเบียนควบคุมวันลาของข้าราชการ/ลูกจ้าง
- งานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
3) ด้านการรายงาน
- รายงาน พรบ.อานวยความสะดวก
- รายงานผลการควบคุมภายใน
- รายงานผลการควบคุมพลังงาน
- รายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP)
4) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. นางสาว

ดรุณี เครือปาละ พนักงานบันทึกข้อมูล รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ด้านธุรการ
บันทึกข้อมูลด้านการบริหารงบประมาณของในระบบ BPM
บันทึกข้อมูลอื่น ๆ
ดูแลรับ-ส่ง หนังสือทางระบบ OA หัวหน้าฝ่ายและพัฒนาการจังหวัด
ดูแลและรับ-ส่ง ลงทะเบียนเอกสารทางราชการ และลงทะเบียนเอกสารทางราชการ
ผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
นาเข้าหนังสือราชการทางเว็บไซต์สานักงานฯ
จัดทาทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน ทะเบียนคุมวัสดุสานักงาน
จัดทาหลักฐานการซ่อมยานพาหนะและครุภัณฑ์สานักงาน
2
) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
8.

นายชาญยุทธ มั่นคง พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ด้านยานพาหนะ
- จัดทาทะเบียนประวัติควบคุมการซ่อมยานพาหนะ
- ควบคุม ดูแล บารุงรักษา จัดเตรียม และให้บริการยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์
- ติดต่อ ประสานงานและอานวยความสะดวกต่าง ๆ
- การบันทึกการใช้รถยนต์ราชการ (แบบ 3 และแบบ 4)
- ให้บริการงานขับรถยนต์ราชการในการไปราชการและติดตามงานของผู้บริหาร
หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายและนักวิชาการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง
2) ด้านธุรการ
ช่วยรับ-ส่ง และลงทะเบียนเอกสารทางราชการ
- การผลิตเอกสารต่าง ๆ
3) ด้านการพัสดุ
- ดูแล/บารุงรักษาเครื่องใช้ครุภัณฑ์สานักงานหากเกิดกรณีชารุดเสียหาย
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/9.นางอัมพร...

-69.

นางอัมพร โปทะวงค์ พนักงานทาความสะอาด รับผิดชอบงานดังนี้
1) ทาความสะอาดทั่วไป ภายในบริเวณสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปางและ
รักษาสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าสานักงานฯ
2) เช็ดทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆสาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
3) ช่วยประสานและเดินเอกสารนาส่งไปรษณีย์ฯ
4) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
๒. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์
และแปลงนโยบายยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด สู่การ
ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถกาหนดเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จัดทายุทธศาสตร์และกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ให้มีความเหมาะสม
กับพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ศึกษา
วิเคราะห์ จัดทาและบริหารแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ตลอดจนบริหารจัดการยุทธศาสตร์
จังหวัด ในส่วนที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ กาหนดกรอบแนวทางการประสานแผนเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานแก่อาเภอให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการของ
จังหวัดและอาเภอ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนดไว้ รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงาน โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนประเมินสถานการณ์แวดล้อม
เพื่อสะท้อนและนาไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงและระบบงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
๑. นายสงัด หมื่นตาบุตร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้า
๒. นางนันทนา องอาจ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เป็นผู้ช่วย
๓. นายสุกิจ อยู่นิยม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เป็นผู้ช่วย
๔. นางสาวสุดารัตน์ ล่างาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โดยแบ่งหน้าที่ และงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
1. นางนันทนา องอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
- การบริหารงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
- การดาเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจาปี
- การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจาปี
- การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชนประจาปี
- การอนุมัติแบบโครงการที่ใช้งบประมาณหมวด 300 กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชนประจาปี
/2)งานยุทธศาสตร์...

-72) งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
- การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
- การจัดทาคาของบประมาณประจาปี งบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การจัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
- การกาหนดแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- การกาหนดกรอบแนวทางการบริหารแผนงานและโครงการ
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นายสุกิจ อยู่นิยม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) การดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2) งานติดตาม การรายงานและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
- การรายงาน และสรุปผลการดาเนินงานตามไตรมาส (BPM)
- การรายงาน และประเมินผลกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ
3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดาเนินโครงการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
4) การดาเนินงานโครงการพระราชดาริ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นางสาวสุดารัตน์ ล่างาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ /จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การกาหนดกระจายตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
- การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานประสานการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดลาปาง
- การลงนามคารับรองทุกระดับ
- การจัดทาแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดคารับรองของกรมฯ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
- การสนับสนุนสร้างความรู้ ความเข้าใจบุคลากรในการขับเคลื่อนการจัดทา
หลักฐานเชิงประจักษ์ตามตัวชี้วัดคารับรองกรมฯ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
- การประสานงาน การติดตาม การสรุปผลรายงานจากอาเภอ และประเมินผล
- การรายงานการดาเนินงานตามคารับรองกรมฯ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด(
SAR)
และระบบ Online Realtime และการจัดทารูปเล่มเอกสารสรุปผลการดาเนินงานตามคารับรองฯ
2) การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ข้อสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย
และของจังหวัด
3) การตรวจราชการของผู้บังคับบัญชา สานักนายกรัฐในตรี กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
4) การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/3. กลุ่มงานส่งเสริม...

-8๓. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการ และองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาแนะนาในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน การจัดทา
ยุทธศาสตร์ชุมชน แผนชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนา
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน และอาชีพ การส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน
ตลอดจนการบริหารจัดการทุนชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่องมือ การทางาน และการปฏิบัติงานแก่อาเภอ
หน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง
ได้ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนของจังหวัดและ
อาเภอ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้ ประสานการทางานกับ
หน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
๑. นางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้า
๒. นายวรศักดิ์ สันชุมภู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เป็นผู้ช่วย
๓. นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เป็นผู้ช่วย
๔. นายสมัย สารสิงห์หา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๕. นายชานาญ ตาสี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
6. นางสาวจินตนา สายสอน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. นายวรศักดิ์ สันชุมภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
- งานอาสาพัฒนาชุมชน (อช)
- งานอาสาพัฒนา (อสพ.)
- งานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(มชช)
- โครงการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี
งานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน
- กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็พระเทพรั
จ
ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การจัดการความรู้ (KM)
-

๒. นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รับผิดชอบงานดังนี้
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
- งานพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
- งานคลังภูมิปัญญา OTOP
- เยาวชน OTOP
- การจัดทาแผนธุรกิจ
- งานคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด (อนุ นตผ.จังหวัด)
- งานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
- งานลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
/3.นายสมัย...

-

-9๓. นายสมัย สารสิงห์ทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รับผิดชอบงานดังนี้
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- งานกลุ่มออมทรัพย์ฯ และสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
งานพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติผู้นาเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
สัมมาชีพชุมชน
แผนชุมชน/หมู่บ้าน

4

. นายชานาญ ตาสี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รับผิดชอบงานดังนี้
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- งานการตลาดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- งานประชารัฐ สุขใจ Shop
- งานสนับสนุนการขับเคลื่อนบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีลาปาง
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
- งานตลาดนัดชุมชน
- งานจัดเก็บยอดจาหน่าย OTOP
- การรายงานตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ด้าOTOP
น
- งานพัฒนาหมู่บ้าน OTOPเพื่อการท่องเที่ยว
- โครงการสร้างนักธุรกิจ OTOP สู่การตลาดการค้าอาเซียน ( New Trader)
- ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
- งานเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัด
- งานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

5

. นางสาวจินตนา สายสอน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รับผิดชอบงานดังนี้
- งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานไทยนิยม ยั่งยืน
- งานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

๔. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
และพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดทาระบบสารสนเทศชุมชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับพื้นที่และ
ชุมชน วิเคราะห์ จัดทา บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อให้
จังหวัด หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลที่สามารถใช้ในการ
กาหนดกรอบแนวทางจัดวางยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสาน
การจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล นิเทศ ติดตามผลการสารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. กชช. 2 ค
และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบูรณาการเป้าหมาย
แผนงาน โครงการและบูรณาการการทางานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดทาข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ชุมชนในรูปแบบสารสนเทศชุมชน และส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา ระดับหมู่บ้าน
(Village Development Report : VDR) ตลอดจนประสาน สนับสนุน ส่งเสริมให้จังหวัด อาเภอหน่วยงานภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน นาข้อมูลสารสนเทศชุมชน
/ในส่วนที่เกี่ยวข้อง...

-10ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบบริหารและระบบ
บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อให้การบริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน
และการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัด เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย
1
. นางพัชราภา เขื่อนแปด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
รกน.หัวหน้าฯ
2
. นางวนิดา สิงห์แก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เป็นผู้ช่วย
๓. นายทินกร มาชม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โดยแบ่งหน้าที่ และงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
1. นางพัชราภา เขื่อนแปด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
บริหาร กากับ ควบคุม ดูแล บารุงรักษา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่ายจังหวัดและอาเภอ
- บริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลผ่านระบบการสื่อสารภายใน (
Intranet) และ
ระบบสื่อสาร (Internet) ประชุมทางไกล (Web Conference)
- บริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบข้อมูล
- ดูแลระบบสานักงานอัตโนมัติ O( A)
จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสนับสนุนการจัดทา
และพัฒนาเว็บไซต์ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
2) งานประสานแผนและข้อมูล
กากับดูแล ควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ทุกระดับ
3)
งานผลิตสื่อวีดีทัศน์
4) งานจัดการความรู้หน่วยงาน
5)
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นางวนิดา สิงห์แก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
1)
งานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.๒ ค
ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการในการบันทึกข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.๒ ค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.๒ ค แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประชาชนผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
- วิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.๒ ค เพื่อจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ชนบท
2)
งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการ กากับ ดูแล บารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดและอาเภอ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
/ศึกษาและพัฒนา...
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พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงาน
ศึกษาและพัฒนาส่งเสริมให้การเรียนรู้โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมบริหารงาน
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3)
งานผลิตสื่อวีดีทัศน์
4) การควบคุมและประเมินผลระบบรายงาน (การส่งรายงาน)
5)
การจัดทาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
6)
งานธุรการ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
7)
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. นายทินกร มาชม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รับผิดชอบงาน ดังนี้
1)
งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น
วิทยุ
เว็บไซต์
ระบบสานักงานอัตโนมัติ (OA)
บอร์ดประชาสัมพันธ์
สื่อออนไลน์ , Facebook
2)
งานระบบสารสนเทศชุมชน
งานระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
การดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาระดับหมู่บ้าน และตาบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3)
การจัดทาแผนและผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
4)
งานผลิตสื่อวีดีทัศน์
5)
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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