มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

นักพัฒนาชุมชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล
การปกครองทองถิน่ และความเจริญดานอืน่ ๆ โดยเปนผูประสานงานระหวางสวนราชการและองคการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบือ้ งตนในเขตพัฒนาชุมชนเพือ่ จัดทําแผนงาน ดําเนินการและนับสนุน
ใหมีการรวมกลุม ของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิ่น เปนผูน าและเป
ํ
นที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุม
ชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวม
ทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาแนะนํ
ํ
าและ ฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุรกันดาร ติด
ตามผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ
2.! ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
3. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง
สังคมวิทยา หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย
กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บ
ตรวจสอบ หรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบือ้ งตนในเขตพัฒนาชุมชนเพือ่ จัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวม
กลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิ่น เปนผูน าและเป
ํ
นที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสง
เสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเริม่ ในการพัฒนาชุมชนในทองถิน่ ของตน รวมทํางาน
พัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาแนะนํ
ํ
าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการ
พัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวย
ความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผล
งานและจัดทํารายงานตาง ๆ เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.
อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานพัฒนาชุมชนหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป
กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุม
ชน 3 ขอ 3
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาชุมชน 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ต
บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบและ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของ
ประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิ่น เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริม
ประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับ
ประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาแนะนํ
ํ
าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุม
ชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิม่ รายไดตอ ครอบครัวในดานเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและ
ประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทําราย
งานตาง ๆ เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัก
พัฒนาชุมชน 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาชุมชน 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
4.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
5. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนมาก
พอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการพัฒนาชุมชนในลักษณะผูชํ านาญการหรือผูมีความรู ความสามารถและความ
ชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน การสํารวจขอมูลเบือ้ งตนในเขตพัฒนาชุมชนเพือ่ จัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุน
ใหมีการรวมกลุม ของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูน าและเป
ํ
นที่ปรึกษากลุมใน
การพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทอง
ถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาแนะนํ
ํ
าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่น
ตามวธีการและหลักการพัมนาชุมชน เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและเพิม่ รายไดตอ ครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่น
ทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจา
หนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสาน
งาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชนหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาชุมชน 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

นักพัฒนาชุมชน 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการพัฒนาชุมชนในลักษณะผูชํานาญการหรือผูมีความรู ความสามารถและความ
ชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน การสํารวจขอมูลเบือ้ งตนในเขตพัฒนาชุมชนเพือ่ จัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุน
ใหมีการรวมกลุม ของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูน าและเป
ํ
นที่ปรึกษากลุมใน
การพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทอง
ถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคาแนะนํ
ํ
าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่น
ตามวธีการและหลักการพัมนาชุมชน เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและเพิม่ รายไดตอ ครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่น
ทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจา
หนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสาน
งาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชนหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาชุมชน 6 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

