
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
 

สายงาน        นักพัฒนาชมุชน 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติ
เกี่ยวกับการพฒันาชุมชน ดานเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล  
การปกครองทองถ่ินและความเจริญดานอื่น ๆ โดยเปนผูประสานงานระหวางสวนราชการและองคการอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ เพือ่ชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุกดาน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 

ชื่อและระดับของตาํแหนง 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตาํแหนงดังนี้ คอื 

   นักพัฒนาชุมชน 3 ระดับ 3 

   นักพัฒนาชุมชน 4 ระดับ 4 

   นักพัฒนาชุมชน 5 ระดับ 5 

   นักพัฒนาชุมชน 6 ระดับ 6 

   นักพัฒนาชุมชน 7 ระดับ 7 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับการพัฒนาชุมชนภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  เปนเจาหนาที่ช้ันตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน ดําเนินการและนับสนุน
ใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถ่ิน เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนา
ชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน 
รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและ   ฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการ
และหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถ่ิน
ทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร  
           3.   ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพัฒนาชมุชน การบริหาร การปกครอง  

สังคมวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย   

กฎ  ระเบยีบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบนัในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วเิคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนที่คอนขางยากมาก โดยไมจาํเปนตองมีผูกํากับ 

ตรวจสอบ หรือภายใตการกาํกับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการ
รวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถ่ิน เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแล
สงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน รวมทํางาน
พัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและหลักการ
พัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวย
ความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุกดาน ติดตาม
ผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ  เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดบั 3 หรือที่ ก.

อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนหรืองานอืน่ที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนา
ชุมชน 3 ขอ 3  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพฒันาชมุชน 3 แลว  จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 

2. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก ซ่ึงมหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบได
ระดับเดยีวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบและ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของ
ประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถ่ิน เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริม
ประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน รวมทํางานพัฒนากับ
ประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด  ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนา
ชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวก
และประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํา
รายงานตาง ๆ  เปนตน  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ 
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข ติดตาม 

ประเมินผล และแกปญหาขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพฒันาชุมชน 3 และไดดํารงตาํแหนงในระดบั 4 หรือ        
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพฒันาชุมชน หรืองานอื่นที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

 

 

 

 



2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพฒันาชุมชน 3 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพฒันาชุมชน หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักพัฒนาชุมชน 3 ขอ 2 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพฒันาชมุชน 4 แลว  จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

3. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และ 

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

4. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
5.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบักอง ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสงู 
หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงทีม่ีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ

เดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก
พอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการพฒันาชุมชนในลกัษณะผูชํานาญการหรือผูมีความรู ความสามารถและความ
ชํานาญงานเทยีบไดระดับเดยีวกัน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการพฒันาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน การสํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุน
ใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถ่ินเพือ่ชวยเหลือ เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมใน
การพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนใน
ทองถ่ินของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนใน
ทองถ่ินตามวธีการและหลักการพัมนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนในทองถ่ินทุกดาน ติดตามผลงานและจดัทํารายงานตาง ๆ เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด 

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดงักลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาทีแ่ละงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตาม

ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3  และไดดํารงตําแหนงในระดบั 5  

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชนหรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชมุชน 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 



ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพฒันาชมุชน 5 แลว  จะตอง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

                             3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อตําแหนง    นักพัฒนาชุมชน 7 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบักอง ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสงู
มาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบได
ระดับเดยีวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชมุชนโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคบับัญชา
จํานวนมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการพฒันาชุมชนในลักษณะผูชํานาญการหรือผูมีความรู ความสามารถและความ
ชํานาญงานเทยีบไดระดับเดยีวกัน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการพฒันาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน การสํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุน
ใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถ่ินเพือ่ชวยเหลือ เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมใน
การพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนใน
ทองถ่ินของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนใน
ทองถ่ินตามวธีการและหลักการพัมนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนในทองถ่ินทุกดาน ติดตามผลงานและจดัทํารายงานตาง ๆ เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด 

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดงักลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาทีแ่ละงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตาม

ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 
 

 

 

 

 

 



 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพฒันาชุมชน 3  และไดดํารงตาํแหนงในระดบั 6  

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชนหรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพฒันาชุมชน 3  และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชมุชน 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพฒันาชมุชน 6 แลว  จะตอง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

                         3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 


