แนวทางปฏิบัตินโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กรมการพัฒนาชุมชนพึงส่งเสริมนโยบายการก�ำกับดูแล
องค์การที่ดี นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยด�ำเนินการ
ดังนี้
นโยบายหลัก

กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นท�ำงาน โดยยึดหลักของ
กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนา
ชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

แนวทางปฏิบัติ

1. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการงานด้านวิชาการหรือข้อมูลงานพัฒนา
ชุมชน
2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์สู่ผู้น�ำ 
กลุ่มองค์กร และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมทุกระดับ
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐานการให้บริการ
ของทุกกระบวนการ
4. มุ ่ ง เน้ น การบริ ก ารที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางปฏิบัติ

1. มุง่ เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลือ่ มล�ำ้
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สร้างความสุข
มวลรวมชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ความสามัคคี เป็นหลักในการ
ด�ำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   
3. มุ่งเน้นการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
4. บูรณาการความเชื่อมโยงงานตามภารกิจและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมการพัฒนาชุมชนพึงส่งเสริมนโยบายการก�ำกับดูแล
องค์การที่ดี นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยด�ำเนินการ ดังนี้
นโยบายหลัก

กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการ
ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สุ ข การตอบสนอง ความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม

3. นโยบายด้านองค์การ
กรมการพัฒนาชุมชนพึงส่งเสริมนโยบายการก�ำกับดูแล
องค์การที่ดี นโยบายด้านองค์การ โดยด�ำเนินการ ดังนี้
นโยบายหลัก

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาองค์ ก รให้ มี ขี ด
สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ

1. มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และใช้หลักธรรมาภิบาลเป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนงานขององค์การ
2. มุ่งเน้นการส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใส
การต่อต้านคอร์รัปชั่น การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติราชการ และปลอดการรับสินบน
3. มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
และค่านิยมขององค์การ
4. มุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร (ICT)
ในการพั ฒนาให้ องค์ ก รมี ความทั น สมั ย และยกระดั บระบบ
บริการภาครัฐ

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
กรมการพัฒนาชุมชนพึงส่งเสริมนโยบายการก�ำกับดูแล
องค์การที่ดี นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยด�ำเนินการ ดังนี้
นโยบายหลัก

กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นใช้ระบบคุณธรรมในการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ศั ก ยภาพและ
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักกฎหมายโดยเคร่งครัด
แนวทางปฏิบัติ

     1. บริหารจัดการงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบาย และ
ใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นและความผูกพันต่อองค์การ
3. มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มี
ศักยภาพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
4. มุ่งเน้นให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกฎหมายโดยเคร่งครัด สร้างสมดุล
ชีวิตการท�ำงานและครอบครัว (Quality of Life)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0 2141 6306-11  โทรสาร 0 2143 8923
www.cddadg.cdd.go.th

ประกาศเจตนารมณ์
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้มีการจัดท�ำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ การวิจัย การจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในฐานะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เห็นควรมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของส่วนราชการตามอ�ำนาจหน้าที่ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ และการบริ ห ารงานให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามพั น ธกิ จ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนด้ ว ย
หลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางยึดถือในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน โดยให้
1. มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. มีนโยบายที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นการปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยการสนับสนุนการเสริมสร้างความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน
3. มีความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. มีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
5. มีการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมจรรยาข้าราชการ และมีระบบการต่อต้านการทุจริต
6. มีระบบบริหารงานที่ดี ยึดระบบคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นธรรมในการมอบหมาย
การงานยึดหลักการค�ำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณที่ยึดหลักความคุ้มค่า และการบริหาร
งานบุคคลที่ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นองค์การที่มีคุณภาพและคุณธรรม พร้อมสร้างความมั่นใจ ความศรัทธา และความไว้
วางใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเป็นองค์การที่ปลอดจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ การรับผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ปลอดการรับสินบน
นโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
ทั้งยังเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน จึงขอให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลัก
ปฏิบัติราชการตลอดไป
(ลงชื่อ)

(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561
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