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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

พัฒนาชุมชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและ
สุขาภิบ าล การปกครองท้องถิ่น และความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและ
องค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชน
ระดับชานาญการ
นักพัฒนาชุมชน
ระดับชานาญการพิเศษ
นักพัฒนาชุมชน
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.อบต. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางานปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒ นาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒ นาชุมชน
และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน
ทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒ นาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อสร้างความสมดุล ในการพัฒ นาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ ความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ต่าง ๆเพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดาเนินการร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน

1.9 ส่งเสริ ม สนั บสนุนในการรวมกลุ่ มและจัดตั้งกลุ่ มองค์กรชุมชน กลุ่ มแม่บ้านและ
เครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นของตน
1.10 ดู แล ร่ วมท างานพั ฒ นากั บประชาชนในท้ องถิ่ นอย่ างใกล้ ชิ ด ให้ ค าแนะน าและ
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวใน
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1.11 รวบรวมและลงทะเบี ยนผู้ สู งอายุ ผู้ พิ การและผู้ ติ ด เชื้ อเอดส์ เพื่ อดู แลและจั ด
สวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่ม
อาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.13 จัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงดาเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ
ประเมินผลการจั ดกิจกรรมต่างๆ ที่ เป็ นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น เพื่อให้
1.14 ส ารวจ และจั ดเก็ บข้ อมู ลในการพั ฒ นาชุ มชนเพื่ อให้ ได้ข้ อมู ลที่ ถู กต้ อง ทั นสมั ย
สามารถนามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีตลาด
จาหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม
1.17 ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ เกิ ดกองทุ น หรื อสมาคมในรู ปแบบต่ างๆ เช่ นสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.18 ศึ กษา และติ ดตามเทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ
เพื่อให้มีความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อ
ให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รั บปริ ญญาโทหรือคุ ณ วุฒิ อย่างอื่ น ที่ เที ยบได้ในระดับ เดี ยวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานสูงในด้านวิช าการพั ฒ นาชุมชน ปฏิบัติ งานที่ ต้องตั ดสิน ใจหรือแก้ปัญ หาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒ นาชุมชน เพื่ อกาหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพั ฒ นาชุมชน
และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน
ทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒ นาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้าน
การพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 ส่ งเสริ ม พั ฒ นา ออกแบบ สรุป และวิเคราะห์ ก ารด าเนิ น การด้ านการจั ด การ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน

1.8 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถคิดค้นปัญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการ
ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้
1.9 ส่งเสริมและพัฒ นารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเอื้อให้ป ระชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนาไปสู่การจัดทาแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของชุมชน และพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในทุกระดับ
1.10 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูล การ
จัดเก็บข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และการจัดทาระบบสารสนเทศชุมชน รวมทั้ง
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.11 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และดาเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชน
1.12 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิด
ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
1.13 ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ
เอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.14 วางแผน ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน
เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.15 ศึกษา วิเคราะห์ หรือควบคุมการจัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงการ
ดาเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่ ง เสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬ า กิจกรรมที่ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
1.16 แสวงหา พั ฒนา ส่ งเสริม ประสานและสนับสนุ นผู้ น าชุมชนหรือกรรมการชุ มชน
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.17 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมี
ตลาดจาหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม
1.18 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดกองทุน หรือสมาคมใน
รูปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.19 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.20 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน กลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒ นาทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพึ่งตนเองและหลักการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
4.2 กาหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
การดาเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุก ๆ ด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชนข้อมูล
การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน
เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้ อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรับ ผู้ มีคุ ณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ง นัก พัฒ นาชุมชน
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
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1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
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2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการพัฒ นา
ชุมชนปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒ นาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒ นาชุมชน
และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน
ทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒ นาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อสร้างความสมดุล ในการพัฒ นาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ ความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมและแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ของชุมชน

1.8 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูล
แก่เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการ
ข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การจั ด ท าระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน และการจั ด ท าระบบ
สารสนเทศชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด
1.9 อ านวยการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม การสั ม มนา ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
1.10 ศึกษา วิจัยรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน เพื่อนามาวิเคราะห์และนาไปสู่การ
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้ข้อจากัด
1.11 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ และการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่ อให้ ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน
รวมทั้ งวิเคราะห์ ตั ดสิ นใจ และด าเนิ นการร่ วมกั น เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาความต้ องการของตนเอง และชุ มชนได้
ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
1.12 ให้ ค าปรึ กษา ก าหนดแนวทาง และควบคุ มดู แลการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นในการ
รวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ
ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
1.13 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.14 วางแผน ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุ นอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน
เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.15 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทาโครงการและงบประมาณ
รวมถึงการดาเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
เป็ นประโยชน์ แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่ งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
1.16 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.17 วางแผน อานวยการ ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนมีตลาดจาหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม
1.18 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
กองทุ น หรือสมาคมในรู ปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในชุมชน
1.19 พั ฒ นาและปรั บปรุงระบบงานด้ านการพั ฒ นาชุ มชน เพื่ อให้ เกิ ดความมั่ นใจว่ า
ระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนั บสนุ นส่ วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.20 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึ กอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา
ผู้ร่ วมงาน หรือหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลั กการทางานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.21 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.22 ศึ กษา และติ ดตามเทคโนโลยี องค์ ความรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการทางานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อช่วยให้
ภารกิจที่กาหนดไว้ดาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการแก่ เจ้ า หน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการ
บริหารงานและการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วม
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ คาปรึกษา แนะนา ด้านพัฒนาชุมชน และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ และภาคีการ
พัฒ นา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานดังกล่าวมีข้อมูลในการปฏิบัติงานและนาไปใช้กาหนดนโยบายและการวาง
แผนการดาเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.4 กาหนดรูปแบบ /แนวทางการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
การดาเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุกๆด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ข้อมูล
การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และให้บริการแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วน้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการพัฒ นาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปั ญหาใน
ทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานให้ คาปรึกษาของส่ ว นราชการระดับ กระทรวง กรม ซึ่งใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒ นาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการจัดการความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ แนวทางการพัฒนาและบูรณาการเชื่อมโยงระบบ
การจัดการความรู้ของชุมชนในลักษณะเครือข่ายการจัดการความรู้ในทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อต่อการ
พัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุดในมิติด้านต่างๆ ของการพัฒนาชุมชน
1.6 ศึกษา วิจั ย รูปแบบและวิธีการพั ฒ นาชุมชนเชิงนวัตกรรม เพื่ อนามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ และนาไปสู่การปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้ข้อจากัด
1.7 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การกาหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติ งานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ

1.8 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องและให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่า ง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับสานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการทางานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อช่วยให้
ภารกิจที่ตั้งไว้ดาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการในระดั บ กว้ า งแก่ เจ้ า หน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการการบริหารงานและการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วม
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ด้านพัฒนาชุมชนแก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ
และภาคีการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานดังกล่าวมีข้อมูลในการปฏิบัติงานและนาไปใช้กาหนดนโยบายและ
วางแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.4 วางกรอบการจัดทาเอกสารวิชาการ ตารา ข้อสอบ ทางวิชาการการพัฒนาชุมชน
การฝึกอาชีพ หรือการจัดตั้งองค์กรชุมชนรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
4.5 ให้คาปรึกษา ตอบข้อหารือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้
ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ช่วยให้การดาเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
น้ อ ยกว่า 2 ปี หรื อด ารงตาแหน่ ง อย่ างอื่ น ที่ เที ย บได้ไม่ ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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