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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
สายงาน        นักพัฒนาชุมชน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สำยงำนนีค้ลมุถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ  ที่ปฏิบติังำนทำงกำรพฒันำชมุชน ซึ่งมีลกัษณะงำนที่ปฏิบติั
เก่ียวกบักำรพฒันำชมุชน ดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม กำรศึกษำ และสนัทนำกำร กำรอนำมยั 
และสขุำภิบำล กำรปกครองทอ้งถิ่นและควำมเจรญิดำ้นอ่ืน ๆ โดยเป็นผูป้ระสำนงำนระหว่ำงสว่นรำชกำร 
และองคก์ำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยเหลือประชำชนในทอ้งถิ่นทุกดำ้น และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

ชื่อและระดับของต าแหน่ง 
  ต ำแหน่งในสำยงำนนีม้ีชื่อและระดบัของต ำแหน่งดงันี ้คือ 
   นกัพฒันำชมุชน 3 ระดบั 3  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
   นกัพฒันำชมุชน 4 ระดบั 4  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
   นกัพฒันำชมุชน 5 ระดบั 5  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
   นกัพฒันำชมุชน 6 ระดบั 6  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
   นกัพฒันำชมุชน 7 ระดบั 7  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
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ชื่อต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน 3 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนขัน้ตน้เก่ียวกบักำรพฒันำชมุชนภำยใตก้ำรก ำกบัตรวจสอบโดยใกลช้ิด และปฏิบติั
หนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  เป็นเจำ้หนำ้ที่ชัน้ตน้ปฏิบติังำนที่ยำกพอสมควรเก่ียวกบักำรพฒันำชมุชน โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น ส ำรวจขอ้มลูเบือ้งตน้ในเขตพฒันำชมุชนเพื่อจดัท ำแผนงำน ด ำเนินกำรและนบัสนุน
ใหม้ีกำรรวมกลุม่ของประชำชนประเภทต่ำง ๆ แสวงหำผูน้  ำทอ้งถิ่น เป็นผูน้  ำและเป็นที่ปรกึษำกลุม่ในกำรพฒันำ
ชมุชน ดแูลสง่เสรมิประชำชนใหม้ีควำมสนใจ ควำมเขำ้ใจและควำมคิดรเิริ่มในกำรพฒันำชมุชนในทอ้งถิ่นของตน 
รว่มท ำงำนพฒันำกบัประชำชนในทอ้งถิ่นอย่ำงใกลช้ิด ใหค้ ำแนะน ำและ   ฝึกอบรมประชำชนในทอ้งถิ่นตำมวิธีกำร
และหลกักำรพฒันำชมุชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรำยไดต่้อครอบครวัในดำ้นกำรเกษตรและอตุสำหกรรมใน
ครวัเรือน อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกบัหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อช่วยเหลือประชำชนในทอ้งถิ่น
ทรุกนัดำร ติดตำมผลงำนและจดัท ำรำยงำนต่ำง ๆ เป็นตน้ และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ไดร้บัปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีทุ้กสำขำ ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รบัรอง หรือ 
2. ไดร้บัประกำศนียบตัรชัน้สงูบณัฑิตอำสำสมคัร  

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
1. มีควำมรูเ้ก่ียวกบักำรพฒันำชมุชนอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบติังำนในหนำ้ที่ 
2. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกฎหมำยสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  และกฎหมำย   

กฎ  ระเบียบและขอ้บงัคบัอ่ืนที่ใชใ้นกำรปฏิบติังำนในหนำ้ที่ 
  3. มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุำรณปั์จจบุนัในดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่งของประเทศไทย 

4. มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบติังำนในหนำ้ที่ 
5. มีควำมสำมำรถในกำรศกึษำ หำขอ้มลู วิเครำะหปั์ญหำและสรุปเหตผุล 
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ชื่อต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน 4 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรพฒันำชมุชนที่ค่อนขำ้งยำกมำก โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมีผูก้  ำกบั 
ตรวจสอบ หรือภำยใตก้ำรก ำกบัตรวจสอบบำ้ง และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ค่อนขำ้งยำกมำกเก่ียวกบังำนพฒันำชมุชน โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
หลำยอย่ำง เช่น ส ำรวจขอ้มลูเบือ้งตน้ในเขตพฒันำชมุชนเพื่อจดัท ำแผนงำน ด ำเนินกำรและสนบัสนนุใหม้ีกำร
รวมกลุม่ของประชำชนประเภทต่ำง ๆ แสวงหำผูน้  ำทอ้งถิ่น เป็นผูน้  ำและเป็นที่ปรกึษำกลุม่ในกำรพฒันำชมุชน ดแูล
สง่เสรมิประชำชนใหม้ีควำมสนใจ ควำมเขำ้ใจ และควำมคิดรเิริ่มในกำรพฒันำชมุชนในทอ้งถิ่นของตน รว่มท ำงำน
พฒันำกบัประชำชนในทอ้งถิ่นอย่ำงใกลช้ิด ใหค้ ำแนะน ำและฝึกอบรมประชำชนในทอ้งถิ่นตำมวิธีกำรและหลกักำร
พฒันำชมุชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรำยไดต่้อครอบครวัในดำ้นกำรเกษตรและอตุสำหกรรมในครวัเรือน อ ำนวย
ควำมสะดวกและประสำนงำนกบัหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยเหลือประชำชนในทอ้งถิ่นทุกดำ้น ติดตำม
ผลงำนและจดัท ำรำยงำนต่ำง ๆ  เป็นตน้ ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนใน
หนำ้ที่ และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัพฒันำชมุชน 3 และไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 3 หรือที่  
ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนพฒันำชมุชนหรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง
มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  ก ำหนดเวลำ 2 ปี ใหล้ดเป็น 1 ปี ส  ำหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัพฒันำ 
ชมุชน 4 ขอ้ 2 

2. ไดร้บัปรญิญำโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงกำรพฒันำชมุชน กำรบรหิำร กำรปกครอง  
สงัคมวิทยำ หรือทำงอ่ืนที่ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกัพฒันำชมุชน 3 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในนโยบำยและแผนงำนดำ้นต่ำง ๆ ของสว่นรำชกำรที่สงักดั 
2. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน 
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ชื่อต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน 5 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบัแผนก ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำน
สงูมำก หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำนเทียบได้
ระดบัเดียวกนั รบัผิดชอบงำนพฒันำชมุชน  โดยควบคมุตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของ 
เจำ้หนำ้ที่ หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนพอสมควร หรือปฏิบติังำนพฒันำชุมชนที่ยำกมำก โดย 
ไม่จ ำเป็นตอ้งมีผูก้  ำกับตรวจสอบและปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ยำกมำกเก่ียวกบังำนพฒันำชมุชน โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ 
หลำยอย่ำง เช่น ส ำรวจขอ้มลูเบือ้งตน้ในเขตพฒันำชมุชนเพื่อจดัท ำแผนงำน ด ำเนินกำรและสนบัสนนุใหม้ี 
กำรรวมกลุม่ของประชำชนประเภทต่ำง ๆ แสวงหำผูน้  ำทอ้งถิ่น เป็นผูน้  ำและเป็นที่ปรกึษำกลุม่ในกำรพฒันำ 
ชมุชน ดแูลสง่เสรมิประชำชนใหม้ีควำมสนใจ ควำมเขำ้ใจและควำมคิดรเิริ่มในกำรพฒันำชมุชนในทอ้งถิ่น 
ของตน รว่มท ำงำนพฒันำกบัประชำชนในทอ้งถิ่นอย่ำงใกลช้ิด  ใหค้  ำแนะน ำและฝึกอบรมประชำชนใน 
ทอ้งถิ่นตำมวิธีกำรและหลกักำรพฒันำชมุชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรำยไดต่้อครอบครวัในดำ้นเกษตร 
และอตุสำหกรรมในครวัเรือน อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกบัหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ 
ช่วยเหลือประชำชนในทอ้งถิ่นทกุดำ้น ติดตำมผลงำนและจดัท ำรำยงำนต่ำง ๆ  เป็นตน้  ฝึกอบรมและ 
ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบั 
งำนในหนำ้ที่ และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักล่ำวขำ้งตน้บำ้งแลว้ ยงัท ำหนำ้ที่ 
ติดต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ ปรบัปรุงแกไ้ข ติดตำม 
ประเมินผล และแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำนตำมที่ไดร้บั 
มอบหมำย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัพฒันำชมุชน 3 หรือนกัพฒันำชมุชน 4 ขอ้ 2 และ 

ไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบั 
งำนพฒันำชมุชน หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
 
 

/2. มคีณุสมบติัเฉพำะ..... 



ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 

 

- 2 – 
 
 

2. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัพฒันำชมุชน 3 และไดด้ ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำ 
ระดบั 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนพฒันำชมุชน หรือ
งำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี ก ำหนดเวลำ 4 ปี ใหล้ดเป็น 3 ปี ส ำหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบั
ต ำแหน่งนกัพฒันำชมุชน 4 ขอ้ 2 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกัพฒันำชมุชน 4 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในหลกักำรบริหำรงำนบคุคล 
2. มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
3. มีควำมสำมำรถในกำรจดัท ำแผนงำน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำ แนะน ำ และ 

เสนอแนะวิธีกำรแกไ้ขปรบัปรุงกำรปฏิบติังำนที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบ 
4. มีควำมสำมำรถในกำรปกครองบงัคบับญัชำ 
5. มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร ์
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ชื่อต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน 6 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ 
ของงำนสงู หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำนซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำน
เทียบไดร้ะดบัเดียวกนั รบัผิดชอบงำนพฒันำชมุชนโดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วย และปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบั
บญัชำจ ำนวนมำกพอสมควร หรือปฏิบติังำนวิชำกำรพฒันำชมุชนในลกัษณะผูช้  ำนำญกำรหรือ 
ผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บั 
มอบหมำย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญเก่ียวกบังำนวิชำกำรพฒันำชมุชน โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น กำรส ำรวจขอ้มลูเบือ้งตน้ในเขตพฒันำชมุชนเพื่อจดัท ำแผนงำน ด ำเนินกำรและสนบัสนนุ
ใหม้ีกำรรวมกลุม่ของประชำชนประเภทต่ำง ๆ แสวงหำผูน้  ำทอ้งถิ่นเพื่อช่วยเหลือ เป็นผูน้  ำและเป็นที่ปรกึษำกลุม่ใน
กำรพฒันำชมุชน ดแูลสง่เสริมประชำชนใหม้ีควำมสนใจ ควำมเขำ้ใจและควำมคิดรเิริ่ม 
ในกำรพฒันำชมุชนในทอ้งถิ่นของตน รว่มท ำงำนพฒันำกบัประชำชนในทอ้งถิ่นอย่ำงใกลช้ิด ใหค้ ำแนะน ำและ
ฝึกอบรมประชำชนในทอ้งถิ่นตำมวธีกำรและหลกักำรพมันำชมุชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรำยไดต่้อครอบครวัใน
ดำ้นกำรเกษตรและอตุสำหกรรมในครวัเรือน อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อช่วยเหลือประชำชนในทอ้งถิ่นทกุดำ้น ติดตำมผลงำนและจดัท ำรำยงำนต่ำง ๆ เป็นตน้ ฝึกอบรมและให้
ค ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนใน
หนำ้ที่ เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้ เขำ้ร่วมประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำน
ของสว่นรำชกำรท่ีสงักดั และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักล่ำวขำ้งตน้บำ้งแลว้ ยงัท ำหนำ้ที่ก ำหนด
นโยบำยกำรปฏิบติังำน พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ ติดต่อ
ประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน วินิจฉัย สั่งกำร ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ ปรบัปรุงแกไ้ข 
ติดตำมประเมินผลและแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำนตำมที่ไดร้บั 
มอบหมำย 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัพฒันำชมุชน 3  หรือนกัพฒันำชมุชน 4 ขอ้ 2 และ 
ไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 5  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบั 
งำนวิชำกำรพฒันำชมุชนหรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือ 
 2. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัพฒันำชมุชน 3 หรือนกัพฒันำชมุชน 4 ขอ้ 2 และได ้
ด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำระดบั 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบั
งำนวิชำกำรพฒันำชมุชน หรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกัพฒันำชมุชน 5 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและจดัระบบงำน 
2. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน 

                            3.   มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร ์
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ชื่อต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน 7 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ 
ของงำนสงูมำก หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำนซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำน
เทียบไดร้ะดบัเดียวกนั รบัผิดชอบงำนพฒันำชมุชนโดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วย และปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบั
บญัชำจ ำนวนมำก หรือปฏิบติังำนวิชำกำรพฒันำชมุชนในลกัษณะผูช้  ำนำญกำรหรือผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถและ
ควำมช ำนำญงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญเก่ียวกบังำนวิชำกำรพฒันำชมุชน โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น กำรส ำรวจขอ้มลูเบือ้งตน้ในเขตพฒันำชมุชนเพื่อจดัท ำแผนงำน ด ำเนินกำรและสนบัสนนุ
ใหม้ีกำรรวมกลุม่ของประชำชนประเภทต่ำง ๆ แสวงหำผูน้  ำทอ้งถิ่นเพื่อช่วยเหลือ เป็นผูน้  ำและเป็นที่ปรกึษำกลุม่ใน
กำรพฒันำชมุชน ดแูลสง่เสริมประชำชนใหม้ีควำมสนใจ ควำมเขำ้ใจและควำมคิดรเิริ่ม 
ในกำรพฒันำชมุชนในทอ้งถิ่นของตน รว่มท ำงำนพฒันำกบัประชำชนในทอ้งถิ่นอย่ำงใกลช้ิด ใหค้ ำแนะน ำและ
ฝึกอบรมประชำชนในทอ้งถิ่นตำมวธีกำรและหลกักำรพมันำชมุชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรำยไดต่้อครอบครวัใน
ดำ้นกำรเกษตรและอตุสำหกรรมในครวัเรือน อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อช่วยเหลือประชำชนในทอ้งถิ่นทกุดำ้น ติดตำมผลงำนและจดัท ำรำยงำนต่ำง ๆ เป็นตน้ ฝึกอบรมและให้
ค ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนใน
หนำ้ที่ เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้ เขำ้ร่วมประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำน
ของสว่นรำชกำรท่ีสงักดั และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักล่ำวขำ้งตน้บำ้งแลว้ ยงัท ำหนำ้ที่ก ำหนด
นโยบำยกำรปฏิบติังำน พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ ติดต่อ
ประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน วินิจฉัย สั่งกำร ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ ปรบัปรุงแกไ้ข 
ติดตำมประเมินผลและแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำนตำมที่ไดร้บั 
มอบหมำย 
 
 

/คณุสมบติัเฉพำะ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มคีณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัพฒันำชมุชน 3  หรือนกัพฒันำชมุชน 4 ขอ้ 2 และ 
ไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบั 
งำนวิชำกำรพฒันำชมุชนหรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือ 
 2. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกัพฒันำชมุชน 3  หรือนกัพฒันำชมุชน 4 ขอ้ 2 และได ้
ด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำระดบั 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบั
งำนวิชำกำรพฒันำชมุชน หรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกัพฒันำชมุชน 6 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและจดัระบบงำน 
2. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน 

                         3.    มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


