
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน    เจาหนาที่พัฒนาชุมชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษาและสันทนาการ  การอนามัยและสุขาภิบาล  การ
ปกครองทองถ่ินและความเจริญดานอ่ืน ๆ โดยเปนผูประสานงานระหวางสวนราชการและองคการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง

ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน 1 ระดับ 1
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน 2 ระดับ 2
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน 3 ระดับ 3
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน 4 ระดับ 4
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน 5 ระดับ  5
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หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนที่ไมยาก ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยใกลชิด
หรือตามคํ าสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัดหรือและเอียดถ่ีถวน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สํ ารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทํ าแผนงานดํ าเนินการและสนับสนุนใหมีการ

รวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถ่ินเพ่ือชวยเหลือเปนผูนํ าและเปนที่ปรึกษากลุมในการ
พัฒนาชุมชน สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ทองถิ่นของตน รวมทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําแนะนํ าและฝกอบรมประชาชนใน
ทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัว ในดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดท ํารายงานตางๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ทุกสาขาที ่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.

รับรอง

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาต ําบลและองคการบริหารสวนตํ าบล

กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏบัิติงานธุรการและงานสารรรณอยางเหมาะสม

แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่คอนขางยาก ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค ําสั่ง

หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการสํ ารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทํ าแผนงาน 

ดํ าเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถ่ินเพ่ือชวยเหลือเปนผูนํ า
และเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีความสนใจ ความเขาใจและ
ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด
ใหคํ าแนะนํ าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
รายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดท ํารายงานตาง ๆ  และ
ปฏบัิติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชน 1 แลว จะตองมี
ความสามารถในการใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่ยากพอสมควร ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง และอาจไดรับ

มอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจํ านวนหน่ึงดวย และปฏิบัติหนาอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง เชน ส ํารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทํ าแผนงาน ดํ าเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุม
ของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูนํ าและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน
ในทองถิ่น สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทอง
ถิ่นของตน รวมทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําแนะนํ าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่น
ตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อะพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาห
กรรมในครัวเรือน อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนใน
ทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดท ํารายงานตาง ๆ เปนตนใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวเจาหนาที่พัฒนาชุมชน 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทยและของสวนทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง รับผิดชอบงานเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนในเขตเมือง โดยเฉพาะควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง เชน ส ํารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทํ าแผนงานดํ าเนินการและสนับสนุนใหมีการ
รวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถิ่นเพื่อชวยเหลือเปนผูนํ าและเปนที่ปรึกษากลุมในการ
พัฒนาชุมชน สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีความสนใจความเขาใจและความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนใน
ทองถิ่นของตน รวมทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําแนะนํ าและฝกอบรมประชาชนในทอง
ถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาห
กรรมในครัวเรือน อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนใน
ทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํ ารายงานตางๆ เปนตน ใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลวยังท ําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษา แนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน 1  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3

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

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน  1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชน 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า และ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง รับผิดชอบงานเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนในเขตเมือง โดยเฉพาะควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน

สํ ารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทํ าแผนงานดํ าเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชา
ชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถ่ินเพ่ือชวยเหลือเปนผูนํ าและเปนที่ปรึกษากลุม   ในการพัฒนาชุมชน สงเสริม
ประชาชนในทองถิ่นใหมีความสนใจความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัมนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวม
ทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําแนะนํ าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติด
ตามผลงานและจัดท ํารายงานตางๆ เปนตน ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลวยังท ําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษา แนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

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

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

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน  1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชน 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า และ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
                            3.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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