
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน              เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางการพฒันาชุมชน  ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั

เกี่ยวกบัการพฒันาชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ  สงัคม วัฒนธรรม การศึกษา และสนัทนาการ  การอนามยัและ

สุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ   โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและ 

องค์การอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้

   เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน  1 ระดบั  1 

   เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน  2 ระดบั  2 

   เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน  3 ระดบั  3 

   เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน  4 ระดบั  4 

   เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน  5 ระดบั  5 
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ช่ือตําแหน่ง     เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 
 

ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบัการพฒันาชุมชนท่ีไม่ยาก  ซ่ึงไม่จําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้

ความสามารถ หรือความชํานาญสูง  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคําสัง่ หรือแบบ หรือ 

แนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างแน่ชดัหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  สํารวจข้อมูลเบือ้งต้นเพ่ือจดัทําแผนการปฏิบติังาน ดําเนินการและสนบัสนุนให้มีการร่วมกลุ่ม

ของประชาชนประเภทต่าง ฯ แสวงหาผู้นําท้องถิ่น เป็นผู้นําและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการพฒันาชุมชน ดูแล 

ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเร่ิมในการพฒันาชุมชนในท้องถิ่นของตน  ร่วม

ทํางานพฒันากบัประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนําและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการ

และหลกัการพฒันาชุมชน อํานวยความสะดวกและประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจดัทํารายงานต่าง ๆ  เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาท่ี  ก.พ.  ก.ค.  หรือ ก.จ.        

รับรอง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้เกี่ยวกบัการพฒันาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบัอืน่ 

ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  2 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานพฒันาชุมชนท่ีค่อนข้างยากมาก  ซ่ึงจําเป็นต้องมีผู้ มีความรู้ ความสามารถ หรือ

ความชํานาญงานค่อนข้างสงู ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตามคําสัง่ หรือแบบ หรือแนวทาง

ปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ    และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน  เช่น สํารวจข้อมูลเบือ้งต้นเพ่ือจดัทํา

แผนงาน ดําเนินการและสนบัสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ  แสวงหาผู้นําท้องถิ่น เป็นผู้นํา

และเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการพฒันาชุมชน   ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเร่ิม

ในการพฒันาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทํางานพฒันากบัประชาชนอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนําและฝึกอบรม

ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลกัการพฒันาชุมชน อํานวยความสะดวกและประสานงานกบัหน่วยงาน

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจดัทํารายงานต่าง ๆ   และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน 1  และได้ดํารงตําแหน่งใน ระดบั 1   

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน  1  แล้ว  จะต้องมี

ความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง      เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 3 
 

ตําแหน่งประเภท        ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานพฒันาชุมชนท่ียากพอสมควร ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถ 

หรือความชํานาญงานสูงพอสมควรภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึง 

หรือหลายอย่าง เช่น สํารวจข้อมูลเบือ้งต้นเพ่ือจดัทําแผนปฏิบติังาน ดําเนินการและสนบัสนุนให้มีการรวมกลุม่

ของประชาชนประเภทต่าง ๆ  แสวงหาผู้นําท้องถิ่น  เป็นผู้นําและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการพฒันาชุมชน ส่งเสริม

ประชาชนให้มีความสนใจ  ความเข้าใจ  และความคิดริเร่ิมในการพฒันาชุมชนในท้องถิ่นของตน  ร่วมทํางาน

พฒันากบัประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด   ให้คําแนะนําและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและ

หลกัการพฒันาชุมชน  อํานวยความสะดวกและประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนในทุกด้าน  ติดตามผลงานและจดัทํารายงานต่าง ๆ  เป็นต้น  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน 2 และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั 2 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน หรือ 

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน  2 แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ และสงัคม โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

  2.    มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง           เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  4 
 

ตําแหน่งประเภท         ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชนท่ีค่อนข้างยากมาก  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ 

ความสามารถ หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูงมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การ

กํากบัตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมาก เกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง เช่น สํารวจข้อมูลเบือ้งต้นเพ่ือจดัทําแผนการปฏิบติังาน ดําเนินการและสนบัสนุนให้มีการ

รวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ  แสวงหาผู้นําท้องถิ่น เป็นผู้นําและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการพฒันาชุมชน  

ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเร่ิมในการพฒันาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วม

ทํางานพฒันากบัประชาชนอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนําและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลกัการพฒันา

ชุมชน อํานวยความสะดวกและประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น

ทุกด้าน ติดตามผลงานและจดัทํารายงานต่าง ๆ  เป็นต้น  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานใน

หน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน  1  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั  3  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน  

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน  1  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ 

ต่ํากว่าระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน  3  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  5 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชนท่ียากมาก  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้

ความสามารถ หรือความชํานาญงานสูงมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบ

บ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ

หลายอย่าง เช่น สํารวจข้อมูลเพ่ือจดัทําแผนการปฏิบติังาน ดําเนินการและสนบัสนุนให้มีการรวมกลุ่มของ

ประชาชนประเภทต่าง ๆ  แสวงหาผู้นําท้องถิ่น เป็นผู้นําและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการพฒันาชุมชน  ส่งเสริม

ประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเร่ิมในการพฒันาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทํางาน

พฒันากบัประชาชนในท้องถิน่อย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนํา และฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลกัการ

พฒันาชุมชน  อํานวยความสะดวกและประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนใน

ท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจดัทํารายงานต่าง ๆ  เป็นต้น  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังาน

ในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน 1  และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน  หรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน 1 และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานพฒันา 

ชุมชนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากนีจ้ะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน  4  แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 
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