มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การ
ปกครองทองถิน่ และความเจริญดานอืน่ ๆ โดยเปนผูประสานงานระหวางสวนราชการและองคการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด
หรือตามคําสั่ง หรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูอ ยางแนชดั หรือและเอียดถีถ่ ว น และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สํารวจขอมูลเบือ้ งตนในเขตพัฒนาชุมชนเพือ่ จัดทําแผนงานดําเนินการและสนับสนุนใหมีการ
รวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิน่ เพือ่ ชวยเหลือเปนผูน ําและเปนที่ปรึกษากลุมในการ
พัฒนาชุมชน สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ทองถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาแนะนํ
ํ
าและฝกอบรมประชาชนใน
ทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัว ในดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตางๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.
รับรอง
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูค วามสามารถในการปฏิบตั งิ านธุรการและงานสารรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน
ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิน่ เพือ่ ชวยเหลือเปนผูน ํา
และเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีความสนใจ ความเขาใจและ
ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด
ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
รายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับ
หนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ และ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชน 1 แลว จะตองมี
ความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และอาจไดรบั
มอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีจ่ านวนหนึ
ํ
ง่ ดวย และปฏิบตั หิ นาอืน่ ทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน สํารวจขอมูลเบือ้ งตนในเขตพัฒนาชุมชนเพือ่ จัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุม
ของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูน าและเป
ํ
นที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน
ในทองถิ่น สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทอง
ถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาแนะนํ
ํ
าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่น
ตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อะพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาห
กรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนใน
ทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ เปนตนใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวเจาหนาที่พัฒนาชุมชน 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทยและของสวนทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง รับผิดชอบงานเกีย่ วกับการพัฒนาชุมชนในเขตเมือง โดยเฉพาะควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบือ้ งตนในเขตพัฒนาชุมชนเพือ่ จัดทําแผนงานดําเนินการและสนับสนุนใหมีการ
รวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิ่นเพื่อชวยเหลือเปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการ
พัฒนาชุมชน สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีความสนใจความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ทองถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาแนะนํ
ํ
าและฝกอบรมประชาชนในทอง
ถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและเพิม่ รายไดตอ ครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาห
กรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนใน
ทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตางๆ เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชน 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง รับผิดชอบงานเกีย่ วกับการพัฒนาชุมชนในเขตเมือง โดยเฉพาะควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
สํารวจขอมูลเบือ้ งตนในเขตพัฒนาชุมชนเพือ่ จัดทําแผนงานดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชา
ชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิน่ เพือ่ ชวยเหลือเปนผูน ําและเปนที่ปรึกษากลุม ในการพัฒนาชุมชน สงเสริม
ประชาชนในทองถิ่นใหมีความสนใจความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัมนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวม
ทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาแนะนํ
ํ
าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและเพิม่ รายไดตอ ครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติด
ตามผลงานและจัดทํารายงานตางๆ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน 1 และ ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชน 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

