คำสั่งกรมกำรพัฒนำชุมชน
ที่

/2564

เรอื่ ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกั บติ ดตำมกำรดำเนิ นงำน และคณะทำงำนพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรบร ิหำรจัดกำรภำครัฐ กรมกำรพัฒนำชุมชน
.....................................
ตำมที่ ก รมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน ได้ มี ค ำสั่ ง กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน ที่ 1689/2563 เร อื่ ง แต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมกำรก ำกั บ ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำน และคณะท ำงำนพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรบร ิหำรจั ด กำรภำครัฐ
กรมกำรพั ฒนำชุ มชน ลงวันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เพื่ อดำเนิ นกำรพั ฒ นำคุ ณภำพกำรบร ิหำรจัดกำร

องค์กำรให้ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์แห่ งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้ วยหลักเกณฑ์และว ิธีกำรบร ิหำรกิ จกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 นั้น

เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรบร ิกำรจั ด กำรภำครัฐ ของกรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน

เป็นไปด้ วยควำมเร ียบร้อย มี ประสิ ทธิภำพ บรรลุ ผลสั มฤทธิใ์ นกำรยกระดั บคุณภำพกำรบร ิหำรจัดกำรให้ มี

มำตรฐำนพร้อมรับกั บ สถำนกำรณ์ ที่เ ปลี่ ย นแปลง จึง ยกเลิ ก คำสั่ ง กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน ที่ 1689/2563

ลงวันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรกำกั บติ ดตำมกำรดำเนิ นงำน และคณะทำงำน
พัฒนำคุณภำพกำรบร ิหำรจัดกำรภำครัฐ กรมกำรพัฒนำชุมชน ดังนี้

1. คณะกรรมกำรก ำกั บ ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรบร ิหำรจัด กำรภำครัฐ

กรมกำรพั ฒ นำชุ มชน มีองค์ประกอบ ดังนี้
1.1 อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน

ประธำนกรรมกำร

๑.3 หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกรม

กรรมกำร

1.2 รองอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน (Chief Change Officer - CCO)
1.4 ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเง ินชุมชน

1.5 ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสร ิมภูมิปัญญำท้องถิ่นและว ิสำหกิจชุมชน
1.6 ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรพัฒนำชุมชน

1.7 ผู้อำนวยกำรสำนักเสร ิมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน
1.8 ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่

1.9 ผู้อำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำชุมชน

1.10 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
1.11 เลขำนุกำรกรม

1.12 ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน
1.13 ผู้อำนวยกำรกองคลัง

1.14 ผู้อำนวยกำรกองนิติกำร

1.15 ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน

1.16 ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบร ิหำร

1.17 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำระบบบบร ิหำรที่ได้รบ
ั มอบหมำย

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร

กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
/มีอำนำจ...

-2มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. กำหนดนโยบำย กรอบแนวทำงและทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบร ิหำรจัดกำรภำครัฐ

กำรส่งเสร ิมกำรบร ิหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม และยกระดับคุณภำพงำนบร ิกำร กรมกำรพัฒนำชุมชน

2. ส่ งเสร ิม สนั บสนุนให้ คำปร ึกษำแนะนำแก่ คณะทำงำนพัฒนำคุณภำพกำรบร ิหำรจัดกำร

ภำครัฐ กำรส่ งเสร ิมกำรบร ิหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ยกระดั บคุณภำพงำนบร ิกำร และเตร ียมควำมพร้อม
ในกำรพัฒนำองค์กำรเข้ำสู่ระบบรำชกำร 4.0 ตำมกรอบกำรประเมินที่กำหนด

3. กำกับ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำปรับปรุงองค์กำรให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2. คณะทำงำนพัฒนำคุณภำพกำรบร ิหำรจัดกำรภำครัฐ กรมกำรพัฒนำชุ มชน มีองค์ประกอบ ดังนี้
2.1 รองอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน (Chief Change Officer - CCO) หัวหน้ำคณะทำงำน
2.2 ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และวำงแผนงำน (กผ.)

คณะทำงำน

2.3 ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประเมินผล (กผ.)

คณะทำงำน

2.4 ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนแผนและยุทธศำสตร์ (สสช.)

คณะทำงำน

2.5 ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร (สล.)

คณะทำงำน

2.6 หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร (กน.)

คณะทำงำน

2.7 นำยพีฏำวุธ นำโควงค์ นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (สตร.)

คณะทำงำน

2.8 นำงสำวธวัลรัตน์ เดชบุญมำ นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (สสช.)

คณะทำงำน

2.9 นำงสำวยีรเรศ อังกุลดี นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร (สสช.)

คณะทำงำน

2.10 นำงสำวพรทิพย์ ศร ีไกรรส นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (สภว.)

คณะทำงำน

2.11 นำยวสันต์ สัญจร นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร (สภว.)

คณะทำงำน

2.12 นำงสำวอุดมพร ทับศฤงฆรำ นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (สภว.) คณะทำงำน
2.13 นำงสำวจันทรำ เฮงสมบูรณ์ นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (สภว.) คณะทำงำน
2.14 นำงชนัญญำ ภู่ระหงษ์ นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร (สพช.)

คณะทำงำน

2.15 นำงสำวพำฝัน ปำนเปี่ ยมโภช นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร (สพช.)

คณะทำงำน

2.16 นำยณัฐพจน์ บุญคง นักว ิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร (ตภ.)

คณะทำงำน

2.17 นำยชลิต นพรัตน์ นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร (กจ.)

คณะทำงำน

2.18 นำยฉัตร ิน สุวรรณหงส์ นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร (กจ.)

คณะทำงำน

2.19 นำยมณฑล โภคะสุวรรณ นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (คจ.)

คณะทำงำน

2.20 นำงสำวมณฑำ สุกำนดำ นักว ิชำกำรเง ินและบัญชีชำนำญกำร (กค.)

คณะทำงำน

2.21 นำงสำวเกวรักษ์ ณ เชียงใหม่ นักว ิชำกำรเง ินและบัญชีชำนำญกำร (กค.)

คณะทำงำน

2.22 นำงสำวนันทิภัคค์ เร ืองประดิษฐ์ นักว ิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร (กค.)

คณะทำงำน

2.23 นำงสำวสิรพัชร คงโนนกอก นักว ิชำกำรเง ินและบัญชีปฏิบัติกำร (กค.)

คณะทำงำน

2.24 นำยเวนิช ทองดี นำยช่ำงโยธำชำนำญงำน (กค.)

คณะทำงำน

2.25 นำงสำวชุลี แย้มกลิ่น นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร (กค.)

คณะทำงำน

2.26 นำยชำลี ชูชี นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (สทอ.)

คณะทำงำน
/2.27 นำงสำวปฏิญ…

-32.27 นำงสำวปฏิญญำ ปงหำญ นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (สทอ.)

คณะทำงำน

2.28 นำงสำวปภำวร ินทร์ ปำนนี้ นักว ิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร (ศสท.)

คณะทำงำน

2.29 นำงสำวนัฐธีรำ จันพล นักว ิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร (ศสท.)

คณะทำงำน

2.30 นำงสำวปยุตำ จันทร์เส็ง นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (สกส.)

คณะทำงำน

2.31 นำงสำวรว ินท์อร สัมฤทธิก
์ ิจเจร ิญ นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (สกส.)

คณะทำงำน

2.32 นำยพงศธัช ขันธะมูล นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร (สล.)

คณะทำงำน

2.33 นำยมนัสพันธ์ กำญจนโชคชัย นิติกรปฏิบัติกำร (กน.)

คณะทำงำน

2.34 นำงสำวนันทรัตน์ สุขศร ี นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (กพร.)

คณะทำงำน

2.35 นำงสำวสุทิศำ แก้วงำม นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (กพร.)

คณะทำงำน

2.36 นำงสมจิตร ศิร ินำม นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (กพร.)

คณะทำงำน

2.37 นำงสำวกิรติกำรต์ ขยำยแก้ว นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (กพร.)

คณะทำงำน

2.38 นำยชุมพล บุญแน่น นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (กพร.)

คณะทำงำน

2.39 นำงสำวฐิติมำ สุทธิวำศ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน (กพร.)

คณะทำงำน

2.40 ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบร ิหำร

คณะทำงำนและเลขำนุกำร

2.41 นำยสุพงษ์ ยิ่งสมศำสตร์ นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (กพร.)

คณะทำงำน

และผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้

๑. ดำเนิ นงำนตำมนโยบำยและกรอบแนวทำงกำรพั ฒ นำองค์ ก ำรที่ คณะกรรมกำรก ำกั บ

ติดตำมกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรบร ิหำรจัดกำรภำครัฐ กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด

๒. จัดเตร ียมข้ อมู ลและสนั บสนุนกำรดำเนิ นงำนพั ฒนำองค์ กำรที่เกี่ ยวข้ องของหน่ ว ยงำน

ในสังกัดกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อประกอบกำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0

๓. ด ำเนิ น กำรประเมิ น สถำนะของหน่ ว ยงำนภำครัฐ ในกำรเป็ น ระบบรำชกำร 4.0

พร้อมว ิเครำะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และหำโอกำสในกำรปรับปรุงพัฒนำ

๔. ด ำเนิ น กำรรัก ษำคุ ณ ภำพกำรบร ิหำรจั ด กำรภำครัฐ กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน ตลอดจน

กำรส่ ง เสร ิมกำรบร ิหำรรำชกำรแบบมี ส่ ว นร่ว ม ยกระดั บ คุ ณ ภำพงำนบร ิกำร และกำรเตร ียมควำมพร้อม
ในกำรเข้ำสู่ระบบรำชกำร 4.0 ตำมแนวทำงที่กำหนด

๕. จั ด ท ำแผนพั ฒนำอง ค์ กำรที่ ส นั บ สนุ น กำรขั บ เคลื่ อ นกำรบร ห
ิ ำรจั ดกำรภำครัฐ

ของกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อยกระดับองค์กำรสู่ระบบรำชกำร 4.0

๖. ทบทวน ว เิ ครำะห์ แ ละด ำเนิ น กำรจั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรพั ฒ นำองค์ ก ำร

(Application Report : AR) ตำมหลั ก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น สถำนะของหน่ ว ยงำนภำครัฐ ในกำรเป็ น ระบบ
รำชกำร 4.0 และกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบร ิหำรจัดกำรภำครัฐ ในหมวดที่ควรมุ่งเน้น
รำชกำร 4.0

๗. จัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรประเมินองค์กำรสู่ ระบบ
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๘. ทบทวน ว เิ ครำะห์ ก ำหนดตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ์ก ำรด ำเนิ น กำรใน 6 หั ว ข้ อ ประกอบด้ ว ย

1) กำรบรรลุผลลัพธ์ของตั วชีว้ ัดตำมพันธกิจ 2) กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตั วชีว้ ัดด้ ำนผู้รบ
ั บร ิกำร และประชำชน

3) กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชีว้ ัดด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 4) กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชีว้ ัดด้ำนกำรเป็นต้นแบบ
5) กำรบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ต ำมตั ว ชี้วั ด ด้ ำ นผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม สำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
6) กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตั วชีว้ ัดด้ ำนกำรลดต้ นทุน กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรจัดกำรกระบวนกำร รวมทั้ง
วัดผลตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ที่สะท้อนผลกำรดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๙. รวบรวมข้ อมู ล และเสนอขอรับรำงวัล เลิ ศรัฐ (กรณี ยื่นขอรับรำงวัลคุ ณภำพกำรบร ิหำร

จัดกำรภำครัฐ (PMQA) รำงวัลส่งเสร ิมกำรบร ิหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม และรำงวัลบร ิกำรภำครัฐ)

๑๐. รำยงำนผลควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรด ำเนิ น งำนพั ฒ นำองค์ ก ำร ปั ญ หำ อุ ป สรรคและ

แนวทำงแก้ไขต่ออธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน

๑๑. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รบ
ั มอบหมำย

3. ผู้ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบร ิหำรจัดกำรภำครัฐ (Agent Team)
3.1 สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
.นำยพงศธัช ขันธะมูล

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

.นำยฉั ตร

นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

3.2 กองกำรเจ้ำหน้ำที่
3.3 กองคลัง

ิน สุวรรณหงส์

นำงสำวชุลี แย้มกลิ่น

นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร

นำยกฤษฎำ สำคร

นักว ิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

นำงสำววรรณพร บุญมี

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

นำงสำวพำฝัน ปำนเปี่ ยมโภช

นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

นำยกฤษฎำ ก๋ำใจ

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

3.4 กองแผนงำน

3.5 ศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
3.6 สถำบันกำรพัฒนำชุมชน

3.7 สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเง ินชุมชน

3.8 สำนักส่งเสร ิมภูมิปัญญำท้องถิ่นและว ิสำหกิจชุมชน
นำงสำวเหมือนจันทร์ พัฒโร

นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร

นำงสำวว ิลำสินี สุดสำร

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

นำยณัฐพจน์ บุญคง

นักว ิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร

นำยพีฏำวุธ นำโควงค์

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

นำยมณฑล โภคะสุวรรณ

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

3.9 สำนักเสร ิมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน
3.10 กลุ่มตรวจสอบภำยใน

3.11 สำนักตรวจรำชกำรกรม

3.12 กลุ่มงำนคุ้มครองจร ิยธรรมข้ำรำชกำรกรม
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3.13 กองนิติกำร

นำยมนัสพันธ์ กำญจนโชคชัย

นิติกรปฏิบัติกำร

นำยภัทรำวุธ ปะตังถำโต

นักว ิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

นำยสุพงษ์ ยิ่งสมศำสตร์

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

3.14 สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
3.15 กลุ่มพัฒนำระบบบร ิหำร
มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้

1. ส่ ง เสร ิม สนั บ สนุน กำรปฏิ บัติ ง ำนของคณะทำงำนฯ ในกำรดำเนิ นกำรพั ฒ นำคุณภำพ

กำรบร ิหำรจัดกำรภำครัฐของกรมกำรพัฒนำชุ มชน ตลอดจนกำรส่งเสร ิมกำรบร ิหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม
ยกระดับคุณภำพงำนบร ิกำร และกำรเตร ียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ระบบรำชกำร 4.0

2. ประสำนงำน สร้ำงควำมรูค
้ วำมเข้ ำใจกำรดำเนิ นกำรพั ฒนำคุณภำพกำรบร ิหำรจัด กำร

ภำครัฐ ของกรมกำรพัฒนำชุมชนระหว่ำงคณะทำงำนฯ กับหน่วยงำนที่สังกัด
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รบ
ั มอบหมำย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

ตุลำคม พ.ศ. 2564

อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน

