
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                เจาพนักงานพัฒนาชุมชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว

กับดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองทองถิ่น และ
ความเจริญดานอ่ืน ๆ โดยเปนผูประสานงานระหวางสวนราชการและองคการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชา
ชนในทองถิ่นทุกดาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง

ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 ระดับ 2
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 3 ระดับ 3
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 4 ระดับ 4
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 5 ระดับ 5
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 6 ระดับ 6
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค ําสั่ง

หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนตามที่ไดรับมอบหมาย เชน 

สํ ารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทํ าแผนงานดํ าเนินการ และสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชา
ชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูนํ าและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น
ของตน ดูแล สงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของ
ตน รวมทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําแนะนํ าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธี
การแลหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่น
ทุกดาน ติดตามผลงานและจัดท ํารายงาตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ทุก

สาขา ที ่ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ
2.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ทุกสาขา ที ่ก.พ. ก.ค.

หรือ ก.อบต. รับรอง

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฏหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล   และกฎหมาย

กฎ  ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสม

แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปกิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
6.! มีความสามารถในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนักหรือ

ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่ยากพอสมควร ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบ
หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง เชน ส ํารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทํ าแผนงาน ดํ าเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุม
ของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถ่ินเพ่ือชวยเหลือเปนผูนํ าและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน 
ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวม
ทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําแนะนํ าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานเกษตร และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติด
ตามผลงานและจัดท ํารายงาตาง ๆ เปนตน ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ติดตอ
ประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   กํ าหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจา
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 โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ หรือภายใตการก ํากับตรวจสอบบาง หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะ
ผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับ
ผิดชอบงานพัฒนาชุมชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํ านวนหน่ึง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยาง เชน ส ํารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทํ าแผนงาน ดํ าเนินการและสนับสนุนใหมีการรวม
กลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูนํ าและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนา
ชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน 
รวมทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําแนะนํ าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการ
และหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัว
เรือน อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุก
ดาน ติดตามผลงานและจัดทํ ารายงานตาง ๆ เปนตนใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลง
มา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของใน
ฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษา แนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และ ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และ ไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 2 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 ขอ 1



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานในระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ

ภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่ยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับ
ตรวจสอบและปฏิบัติหาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติ

หนาที่อยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง เชน การสํ ารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทํ าแผนงาน
ดํ าเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถ่ินเพ่ือชวยเหลือเปนผูนํ า
และเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําปรึกษาแนะนํ า
และฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบ
ครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวของ  เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดท ํารายงานตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข  ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และ ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และ  ไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 3 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



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

สวนตํ าบล
                         3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานในระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่ยากมาก โดยไม
จํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบและปฏิบัติหาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน การส ํารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทํ าแผนงานดํ าเนินการ
และสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูนํ าและเปนที่
ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเร่ิมในการพัฒนา
ชุมชนในทองถ่ินของตน รวมทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและฝกอบรม
ประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัวในดานการ
เกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  เพ่ือชวย
เหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดท ํารายงานตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล
และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และ ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 และ   ไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 5 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.   มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และขององคการบริหาร
      สวนตํ าบล

                        3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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