
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน         นักพัฒนาชุมชน 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางการพฒันาชุมชน  ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ี 

ปฏิบติัเกี่ยวกบัการพฒันาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม การศึกษา และสนัทนาการ การอนามยั 

และสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ   โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างสว่นราชการ 

และองค์การอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้

   นกัพฒันาชุมชน 3 ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัพฒันาชุมชน 4 ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัพฒันาชุมชน 5 ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัพฒันาชุมชน 6 ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัพฒันาชุมชน 7 ระดบั 7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน 3 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบัการพฒันาชุมชน  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้นปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบัการพฒันาชุมชน  โดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง เช่น  สํารวจข้อมูลเบือ้งต้นในเขตพฒันาชุมชน  เพ่ือจดัทําแผนงาน  

ดําเนินการและสนบัสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ  แสวงหาผู้นําท้องถิ่นเป็นผู้นําและเป็นท่ี

ปรึกษากลุม่ในการพฒันาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเร่ิมในการ

พฒันาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทํางานพฒันากบัประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนําและ

ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลกัการพฒันาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อ

ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกบัหน่วยงาน

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกนัดาร ติดตามผลงานและจดัทํารายงานต่าง ๆ  เป็นต้น 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทุ้กสาขาท่ี ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง   หรือ  

2. ได้รับประกาศนียบตัรชัน้สูงบณัฑิตอาสาสมคัร หรือ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้เกี่ยวกบัการพฒันาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน  4 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัการพฒันาชุมชนท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบั 

ตรวจสอบหรือภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง เช่น สํารวจข้อมูลเบือ้งต้นในเขตพฒันาชุมชนเพ่ือจดัทําแผนงาน ดําเนินการและสนบัสนุนให้มี

การรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ  แสวงหาผู้นําท้องถิ่น เป็นผู้นําและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการพฒันา 

ชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเร่ิมในการพฒันาชุมชนในท้องถิ่นของ

ตน ร่วมทํางานพฒันากบัประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนําและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตาม

วิธีการและหลกัการพฒันาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครวัในด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจดัทํารายงานต่าง ๆ  เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหา

และชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัพฒันาชุมชน 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3 หรือ

ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชนหรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

นกัพฒันาชุมชน 4 ข้อ 2 

 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างการพฒันาชุมชน การบริหาร การปกครอง  

สงัคมวิทยา หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัพฒันาชุมชน  3  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน  5 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานพฒันาชุมชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี 

หรือปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังานพฒันาชุมชนท่ียากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมี

ผู้กํากบัตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ

หลายอย่าง เช่น สํารวจข้อมูลเบือ้งต้นในเขตพฒันาชุมชนเพ่ือจดัทําแผนงาน ดําเนินการและสนบัสนุนให้มีการ

รวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ  แสวงหาผู้นําท้องถิ่น เป็นผู้นําและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการพฒันาชุมชน 

ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเร่ิมในการพฒันาชุมชนในท้องถิ่นของตน 

ร่วมทํางานพฒันากบัประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนําและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตาม

วิธีการและหลกัการพฒันาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครวัในด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจดัทํารายงานต่าง ๆ  เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา

ในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี   และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ีติดต่อ

ประสานงาน   วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม

ประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย   

ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติัตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่นกัพฒันาชมุชน 3 หรือนกัพฒันาชมุชน 4 ขอ้ 2 และ 

ไดด้าํรงตาํแหนง่ในระดบั 4 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบั 

งานพฒันาชมุชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่นกัพฒันาชมุชน 3 และไดด้าํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่ 

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน หรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งนกัพฒันาชุมชน 4 ข้อ 2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากนีจ้ะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัพฒันาชุมชน  4  แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอ 

แนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

4. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 
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ช่ือตําแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน  6 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานพฒันาชุมชน โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครอง 

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังานวิชาการพฒันาชุมชนในลกัษณะผู้ ชํานาญการ หรือผู้มี

ความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบัวิชาการพฒันาชุมชน โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น สํารวจข้อมูลเบือ้งต้นในเขตพฒันาชุมชนเพ่ือจดัทําแผนงาน ดําเนินการและ

สนบัสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ  แสวงหาผู้นําท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลอื เป็นผู้นําและเป็นท่ี

ปรึกษากลุ่มในการพฒันาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเร่ิมในการ

พฒันาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทํางานพฒันากบัประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนําและฝึก 

อบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลกัการพฒันาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัว 

ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ  ท่ี

เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจดัทํารายงานต่าง ๆ  เป็นต้น ฝึกอบรม

และให้คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนด

นโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา 

ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติัตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่นกัพฒันาชมุชน 3  หรือนกัพฒันาชมุชน 4 ขอ้ 2 และ 

ไดด้าํรงตาํแหนง่ในระดบั 5  หรือที่ ก.จ.เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบตัริาชการเกีย่วกบั 

งานวิชาการพฒันาชมุชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 

 2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่นกัพฒันาชมุชน 3 หรือนกัพฒันาชมุชน 4 ขอ้ 2 และได ้

ดาํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่ระดบั 4 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบั

งานวิชาการพฒันาชมุชน หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากนีจ้ะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัพฒันาชุมชน  5  แล้ว จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน  7 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก หรือในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

เทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานพฒันาชุมชน โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้

บงัคบับญัชาจํานวนมาก หรือปฏิบติังานวิชาการพฒันาชุมชนในลกัษณะผู้ ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้

ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ควบคุมและปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบัวิชาการพฒันาชุมชน โดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น สํารวจข้อมูลเบือ้งต้นในเขตพฒันาชุมชนเพ่ือจดัทําแผนงาน 

ดําเนินการและสนบัสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ  แสวงหาผู้นําท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือ เป็น

ผู้นําและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการพฒันาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และ

ความคิดริเร่ิมในการพฒันาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทํางานพฒันากบัประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้

คําแนะนําและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลกัการพฒันาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิม

รายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกบั

หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจดัทํารายงานต่าง ๆ  

เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จง

เร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมใน

การกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา 

ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่นกัพฒันาชมุชน 3  หรือนกัพฒันาชมุชน 4 ขอ้ 2 และ 

ไดด้าํรงตาํแหนง่ในระดบั 6 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบั 

งานวิชาการพฒันาชมุชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 

 2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง่นกัพฒันาชมุชน 3  หรือนกัพฒันาชมุชน 4 ขอ้ 2 และได ้

ดาํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่ระดบั 5 หรือที่ ก.จ.เทียบเทา่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบั

งานวิชาการพฒันาชมุชน หรืองานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากนีจ้ะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัพฒันาชุมชน  6  แล้ว จะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 

 



 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 

 


	มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
	สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน  ซึ่งมีลักษณะงานที่
	ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัย
	และสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ  โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการ
	และองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
	ชื่อและระดับตำแหน่ง
	หน้าที่และความรับผิดชอบ

	ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

	เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง เช่น  สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน  เพื่อจัดทำแผนงาน  ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น...
	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน   วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

	ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติตามที่ได้รับ
	มอบหมาย
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึ...
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ


