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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครอง
ท้องถิ่น และความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ระดับอาวุโส

ก.ท. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานพัฒ นาชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
พัฒนาประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน
และสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน
1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิ ดริเริ่ม เพื่อเข้ามามีส่วน
ร่ว มในการพัฒ นาชุมชนและท้องถิ่น ของตนโดยมุ่งพึ่งพาตนเองเป็นหลั กและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้ เป็น
ฐานการพัฒ นาชุมชนอย่ างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒ นาผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม /องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
1.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์
ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้ สามารถบริหาร
จัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
1.5 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น พั ฒ นา ให้ คาปรึก ษา แนะน าด้ านวิช าการและปฏิ บั ติงาน
ด้านเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่าย
องค์กรประชาชน และชุมชนในระดับอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคง
1.6 ให้ ค วามรู้เบื้ องต้ น แก่ป ระชาชนในด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้ องกั บ การพั ฒ นาชุ มชน
ตลอดจนดาเนินการและเอื้ออานวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่ างๆ เพื่อให้ ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.7 เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มี
ความสนใจ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

1.8 ร่วมจัดทาโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน
โครงการชุ ม ชนพอเพี ย ง โครงการ S M L เป็ น ต้ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ แ ละ
เสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มเข็ง
1.9 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาส เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานพั ฒ นาชุ ม ชน และจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป
2.2 ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ง านเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝ่าย
2.3 ติดต่อประสานงานหน่ว ยงานองค์ กรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อบริการช่ว ยเหลื อ
บาบัด แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน
2.4 เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานการด าเนิ น งาน วิ ธี ก าร งานพั ฒ นาชุ ม ชน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อชุมชน
2.5 ให้คาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ งก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามา รถ
ประสบการณ์และความชานาญงานด้านพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานทีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ซึงไม่จาเป็น ต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้ านพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานทีต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาทีค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริม เพื่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพึงพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้ เป็น
ฐานการพัฒ นาชุมชนอย่ างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒ นาผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม /องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน ในการเป็นทีปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
1.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้นวิเคราะห์
ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
1.4 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น พั ฒ นา ให้ คาปรึก ษา แนะน าด้ านวิช าการและปฏิ บั ติงาน
ด้านเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กรเครื อข่าย
องค์ กรประชาชน และชุ มชนในระดั บ อาเภอ ตาบล หมู่บ้ าน เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนสามารถพึ งตนเองได้ ในทาง
เศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สมดุล และมันคง
1.5 สารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ส่งเสริม พัฒนา ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนา
ชุมชน และสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน
1.6 ให้ ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับการพั ฒ นาชุมชนตลอดจน
ดาเนินการและเอื้ออานวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.7 ให้คาแนะนา ถ่ายทอด พัฒนาทักษะในเรืองกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
แก่ประชาชนตามหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้นาและเป็นที่
ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง
1.8 จัดฝึกอบรมประชาชน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดประเภท
ต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการเฝ้าระวังการคุก คามของยาเสพติดโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่น
ตารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่
1.9 ร่วมจัดทาโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน
โครงการชุ ม ชนพอเพี ย ง โครงการ S M L เป็ น ต้ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ แ ละ
เสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มเข็ง
1.10 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาส เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพัฒ นาชุมชนระดับรองๆ ลงไป ตลอดจน
สอนงาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานพั ฒ นาชุ ม ชน และจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการ หาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป
3.2 ตอบปั ญ หาและชี้ แจงการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ การพัฒ นาชุมชนแก่ห น่ว ยงานที
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจทีดีต่อกันทุกฝ่าย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน
พั ฒ นาชุ ม ชน หรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 5 ปี ส าหรับ ผู้ มีคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่ งเจ้าพนั กงานพัฒ นาชุม ชน
ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัฒ นา
ชุมชน ระดับ ปฏิบั ติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ งก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของผู้ ร่ว มงาน ปฏิ บั ติ งานโดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการพัฒนาชุมชน มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานทีค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริม เพื่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพึงพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เป็นฐาน
การพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม/องค์กร และเครือข่าย
องค์กรประชาชน ในการเป็นทีปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
1.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้นวิเคราะห์
ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้คาปรึกษา แนะนาด้านวิชาการและปฏิบัติงานด้าน
เศรษฐกิจชุมชนระดับ ฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กรเครือข่าย
องค์กรประชาชน และชุมชนในระดับอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สมดุล และมันคง
1.5 สารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ส่งเสริม พัฒนา ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนา
ชุมชน และสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน
1.6 ให้ ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับการพั ฒ นาชุมชนตลอดจน
ดาเนินการและเอื้ออานวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.7 ให้คาแนะนา ถ่ายทอด พัฒนาทักษะในเรืองกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
แก่ประชาชนตามหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.8 เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มี
ความสนใจ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
1.9 กากับดูแล การฝึกอบรมประชาชน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงโทษของยา
เสพติดประเภทต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการเฝ้าระวังการคุกคามของยาเสพติดโดยร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆเช่น ตารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้น
1.10 กากั บ ดูแ ลโครงการต่างๆ ที่ ร่ว มกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ เช่ น โครงการกองทุ น
หมู่บ้าน โครงการชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่และ
เสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มเข็ง
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาส เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพัฒ นาชุมชนระดับรองๆ ลงไป ตลอดจนสอน
งาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานพั ฒ นาชุ ม ชน และจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการ หาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราว
ต่อไป
3.2 ตอบปั ญ หาและชี้ แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒ นาชุมชนแก่ห น่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจทีดีต่อกันทุกฝ่าย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านพัฒ นาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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