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ชนในทองถิ่นทุกดาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนตามที่ไดรับมอบหมาย เชน
สํารวจขอมูลเบือ้ งตนในเขตพัฒนาชุมชน เพือ่ จัดทําแผนงานดําเนินการ และสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชา
ชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูน าและเป
ํ
นที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น
ของตน ดูแล สงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของ
ตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาแนะนํ
ํ
าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธี
การแลหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่น
ทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงาตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทุก
สาขา ที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ
2.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค.
หรือ ก.อบต. รับรอง
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฏหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย
กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปกิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
6.! มีความสามารถในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนักหรือ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบ
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน สํารวจขอมูลเบือ้ งตนในเขตพัฒนาชุมชนเพือ่ จัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุม
ของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิน่ เพือ่ ชวยเหลือเปนผูน ําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน
ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวม
ทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาแนะนํ
ํ
าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานเกษตร และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติด
ตามผลงานและจัดทํารายงาตาง ๆ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ติดตอ
ประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจา
พนักงานพัฒนาชุมชน 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย และของสวนทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน หรือปฏิบัติ
งานพัฒนาชุมชนที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะ
ผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับ
ผิดชอบงานพัฒนาชุมชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบือ้ งตนในเขตพัฒนาชุมชนเพือ่ จัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวม
กลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูน าและเป
ํ
นที่ปรึกษากลุมในการพัฒนา
ชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน
รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาแนะนํ
ํ
าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการ
และหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอ ครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัว
เรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุก
ดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ เปนตนใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลง
มา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของใน
ฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน วางแผน
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และ ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และ ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานในระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บ
ตรวจสอบและปฏิบัติหาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบตั ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน การสํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน
ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิน่ เพือ่ ชวยเหลือเปนผูน ํา
และเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
และฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบ
ครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และ ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และ ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และขององคการบริหาร
สวนตําบล
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานในระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่ยากมาก โดยไม
จําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบและปฏิบัติหาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน การสํารวจขอมูลเบือ้ งตนในเขตพัฒนาชุมชนเพือ่ จัดทําแผนงานดําเนินการ
และสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูน าและเป
ํ
นที่
ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริม่ ในการพัฒนา
ชุมชนในทองถิน่ ของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและฝกอบรม
ประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและเพิม่ รายไดตอ ครอบครัวในดานการ
เกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพือ่ ชวย
เหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่
อื่นทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และ ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 5
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และ ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 5 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และขององคการบริหาร
สวนตําบล
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

