มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง
สายงาน

นักพัฒนาชุมชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี ้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบตั งิ ำนทำงกำรพัฒนำชุมชน ซึง่ มีลกั ษณะงำนที่ปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน ด้ ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำ และสันทนำกำร กำรอนำมัย
และสุขำภิบำล กำรปกครองท้ องถิ่นและควำมเจริญด้ ำนอื่น ๆ โดยเป็ นผู้ประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำร
และองค์กำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อช่วยเหลือประชำชนในท้ องถิ่นทุกด้ ำน และปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี ้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี ้ คือ
นักพัฒนำชุมชน 3
ระดับ 3
ตำแหน่งประเภททัว่ ไป
นักพัฒนำชุมชน 4
ระดับ 4
ตำแหน่งประเภททัว่ ไป
นักพัฒนำชุมชน 5
ระดับ 5
ตำแหน่งประเภททัว่ ไป
นักพัฒนำชุมชน 6
ระดับ 6
ตำแหน่งประเภททัว่ ไป
นักพัฒนำชุมชน 7
ระดับ 7
ตำแหน่งประเภททัว่ ไป
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ ำนขันต้
้ นเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนภำยใต้ กำรกำกับตรวจสอบโดยใกล้ ชิด และปฏิบตั ิ
หน้ ำที่อื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ชนต้
ั ้ นปฏิบตั งิ ำนที่ยำกพอสมควรเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน โดยปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงใด
อย่ำงหนึง่ หรื อหลำยอย่ำง เช่น สำรวจข้ อมูลเบื ้องต้ นในเขตพัฒนำชุมชนเพื่อจัดทำแผนงำน ดำเนินกำรและนับสนุน
ให้ มีกำรรวมกลุม่ ของประชำชนประเภทต่ำง ๆ แสวงหำผู้นำท้ องถิ่น เป็ นผู้นำและเป็ นที่ปรึกษำกลุม่ ในกำรพัฒนำ
ชุมชน ดูแลส่งเสริมประชำชนให้ มีควำมสนใจ ควำมเข้ ำใจและควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำชุมชนในท้ องถิ่นของตน
ร่วมทำงำนพัฒนำกับประชำชนในท้ องถิ่นอย่ำงใกล้ ชิด ให้ คำแนะนำและ ฝึ กอบรมประชำชนในท้ องถิ่นตำมวิธีกำร
และหลักกำรพัฒนำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรำยได้ ตอ่ ครอบครัวในด้ ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมใน
ครัวเรื อน อำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อช่วยเหลือประชำชนในท้ องถิ่น
ทุรกันดำร ติดตำมผลงำนและจัดทำรำยงำนต่ำง ๆ เป็ นต้ น และปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ได้ รับปริ ญญำตรี หรื อเทียบเท่ำได้ ไม่ต่ำกว่ำนี ้ทุกสำขำ ที่ ก.พ. ก.ค. หรื อ ก.อบต.รับรอง หรื อ
2. ได้ รับประกำศนียบัตรชันสู
้ งบัณฑิตอำสำสมัคร
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ ำที่
2. มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในกฎหมำยสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และกฎหมำย
กฎ ระเบียบและข้ อบังคับอื่นที่ใช้ ในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ ำที่
3. มีควำมรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบนั ในด้ ำนกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งของประเทศไทย
4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ ภำษำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ ำที่
5. มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ หำข้ อมูล วิเครำะห์ปัญหำและสรุปเหตุผล
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ ำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนที่คอ่ นข้ ำงยำกมำก โดยไม่จำเป็ นต้ องมีผ้ กู ำกับ
ตรวจสอบ หรื อภำยใต้ กำรกำกับตรวจสอบบ้ ำง และปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ ำนที่คอ่ นข้ ำงยำกมำกเกี่ยวกับงำนพัฒนำชุมชน โดยปฏิบตั หิ น้ ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรื อ
หลำยอย่ำง เช่น สำรวจข้ อมูลเบื ้องต้ นในเขตพัฒนำชุมชนเพื่อจัดทำแผนงำน ดำเนินกำรและสนับสนุนให้ มีกำร
รวมกลุม่ ของประชำชนประเภทต่ำง ๆ แสวงหำผู้นำท้ องถิ่น เป็ นผู้นำและเป็ นที่ปรึกษำกลุม่ ในกำรพัฒนำชุมชน ดูแล
ส่งเสริมประชำชนให้ มีควำมสนใจ ควำมเข้ ำใจ และควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำชุมชนในท้ องถิ่นของตน ร่วมทำงำน
พัฒนำกับประชำชนในท้ องถิ่นอย่ำงใกล้ ชิด ให้ คำแนะนำและฝึ กอบรมประชำชนในท้ องถิ่นตำมวิธีกำรและหลักกำร
พัฒนำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรำยได้ ตอ่ ครอบครัวในด้ ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมในครัวเรื อน อำนวย
ควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อช่วยเหลือประชำชนในท้ องถิ่นทุกด้ ำน ติดตำม
ผลงำนและจัดทำรำยงำนต่ำง ๆ เป็ นต้ น ให้ คำปรึกษำแนะนำ ตอบปั ญหำและชี ้แจงเรื่ องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนใน
หน้ ำที่ และปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนำชุมชน 3 และได้ ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 หรื อที่
ก.อบต.เทียบเท่ำมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้ องปฏิบตั ริ ำชกำรเกี่ยวกับงำนพัฒนำชุมชนหรื องำนอื่นที่เกี่ยวข้ อง
มำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี กำหนดเวลำ 2 ปี ให้ ลดเป็ น 1 ปี สำหรับผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนำ
ชุมชน 4 ข้ อ 2
2. ได้ รับปริญญำโทหรื อเทียบได้ ไม่ต่ำกว่ำนี ้ทำงกำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง
สังคมวิทยำ หรื อทำงอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่ำใช้ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่งนี ้ได้
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
นอกจำกจะมีควำมรู้ควำมสำมำรถเช่นเดียวกับนักพัฒนำชุมชน 3 แล้ ว จะต้ อง
1. มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในนโยบำยและแผนงำนด้ ำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรที่สงั กัด
2. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ ำนในฐำนะหัวหน้ ำหน่วยงำนระดับแผนก ซึง่ มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำน
สูงมำก หรื อในฐำนะผู้ชว่ ยหัวหน้ ำหน่วยงำน ซึง่ เป็ นตำแหน่งที่มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนเทียบได้
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงำนพัฒนำชุมชน โดยควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนของ
เจ้ ำหน้ ำที่ หรื อปกครองผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชำจำนวนพอสมควร หรื อปฏิบตั งิ ำนพัฒนำชุมชนที่ยำกมำก โดย
ไม่จำเป็ นต้ องมีผ้ กู ำกับตรวจสอบและปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ ำนที่ยำกมำกเกี่ยวกับงำนพัฒนำชุมชน โดยปฏิบตั หิ น้ ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรื อ
หลำยอย่ำง เช่น สำรวจข้ อมูลเบื ้องต้ นในเขตพัฒนำชุมชนเพื่อจัดทำแผนงำน ดำเนินกำรและสนับสนุนให้ มี
กำรรวมกลุม่ ของประชำชนประเภทต่ำง ๆ แสวงหำผู้นำท้ องถิ่น เป็ นผู้นำและเป็ นที่ปรึกษำกลุม่ ในกำรพัฒนำ
ชุมชน ดูแลส่งเสริมประชำชนให้ มีควำมสนใจ ควำมเข้ ำใจและควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำชุมชนในท้ องถิ่น
ของตน ร่วมทำงำนพัฒนำกับประชำชนในท้ องถิ่นอย่ำงใกล้ ชิด ให้ คำแนะนำและฝึ กอบรมประชำชนใน
ท้ องถิ่นตำมวิธีกำรและหลักกำรพัฒนำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรำยได้ ตอ่ ครอบครัวในด้ ำนเกษตร
และอุตสำหกรรมในครัวเรื อน อำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนในท้ องถิ่นทุกด้ ำน ติดตำมผลงำนและจัดทำรำยงำนต่ำง ๆ เป็ นต้ น ฝึ กอบรมและ
ให้ คำปรึกษำแนะนำในกำรปฏิบตั งิ ำนแก่เจ้ ำหน้ ำที่ระดับรองลงมำ ตอบปั ญหำและชี ้แจงเรื่ องต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
งำนในหน้ ำที่ และปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในฐำนะหัวหน้ ำหน่วยงำน นอกจำกอำจปฏิบตั งิ ำนดังกล่ำวข้ ำงต้ นบ้ ำงแล้ ว ยังทำหน้ ำที่
ติดต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ ไข ติดตำม
ประเมินผล และแก้ ปัญหำขัดข้ องในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ วย
ในฐำนะผู้ชว่ ยหัวหน้ ำหน่วยงำน ทำหน้ ำที่ชว่ ยหัวหน้ ำหน่วยงำนปฏิบตั งิ ำนตำมที่ได้ รับ
มอบหมำย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนำชุมชน 3 หรื อนักพัฒนำชุมชน 4 ข้ อ 2 และ
ได้ ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรื อที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้ องปฏิบตั ิรำชกำรเกี่ยวกับ
งำนพัฒนำชุมชน หรื องำนอื่นที่เกี่ยวข้ องมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรื อ

/2. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพำะ.....
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2. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนำชุมชน 3 และได้ ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำ
ระดับ 3 หรื อที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี โดยจะต้ องปฏิบตั ริ ำชกำรเกี่ยวกับงำนพัฒนำชุมชน หรื อ
งำนอื่นที่เกี่ยวข้ องมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ ลดเป็ น 3 ปี สำหรับผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งนักพัฒนำชุมชน 4 ข้ อ 2
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
นอกจำกจะมีควำมรู้ควำมสำมำรถเช่นเดียวกับนักพัฒนำชุมชน 4 แล้ ว จะต้ อง
1. มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในหลักกำรบริ หำรงำนบุคคล
2. มีควำมรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีควำมสำมำรถในกำรจัดทำแผนงำน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คำปรึกษำ แนะนำ และ
เสนอแนะวิธีกำรแก้ ไขปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ
4. มีควำมสำมำรถในกำรปกครองบังคับบัญชำ
5. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ งำนคอมพิวเตอร์
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ชื่อตาแหน่ ง

นักพัฒนาชุมชน 6

ตาแหน่ งประเภท

ทั่วไป

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ ำนในฐำนะหัวหน้ ำหน่วยงำนระดับกอง ซึง่ มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพ
ของงำนสูง หรื อในฐำนะผู้ชว่ ยหัวหน้ ำหน่วยงำนซึง่ เป็ นตำแหน่งที่มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำน
เทียบได้ ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงำนพัฒนำชุมชนโดยควบคุมหน่วยงำนหลำยหน่วย และปกครองผู้อยูใ่ ต้ บงั คับ
บัญชำจำนวนมำกพอสมควร หรื อปฏิบตั งิ ำนวิชำกำรพัฒนำชุมชนในลักษณะผู้ชำนำญกำรหรื อ
ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมชำนำญงำนเทียบได้ ระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่นตำมที่ได้ รับ
มอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ ำนที่ต้องใช้ ควำมชำนำญเกี่ยวกับงำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน โดยปฏิบตั หิ น้ ำที่อย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ หรื อหลำยอย่ำง เช่น กำรสำรวจข้ อมูลเบื ้องต้ นในเขตพัฒนำชุมชนเพื่อจัดทำแผนงำน ดำเนินกำรและสนับสนุน
ให้ มีกำรรวมกลุม่ ของประชำชนประเภทต่ำง ๆ แสวงหำผู้นำท้ องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ เป็ นผู้นำและเป็ นที่ปรึกษำกลุม่ ใน
กำรพัฒนำชุมชน ดูแลส่งเสริ มประชำชนให้ มีควำมสนใจ ควำมเข้ ำใจและควำมคิดริเริ่ ม
ในกำรพัฒนำชุมชนในท้ องถิ่นของตน ร่วมทำงำนพัฒนำกับประชำชนในท้ องถิ่นอย่ำงใกล้ ชิด ให้ คำแนะนำและ
ฝึ กอบรมประชำชนในท้ องถิ่นตำมวธีกำรและหลักกำรพัมนำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรำยได้ ตอ่ ครอบครัวใน
ด้ ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมในครัวเรื อน อำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อช่วยเหลือประชำชนในท้ องถิ่นทุกด้ ำน ติดตำมผลงำนและจัดทำรำยงำนต่ำง ๆ เป็ นต้ น ฝึ กอบรมและให้
คำปรึกษำแนะนำในกำรปฏิบตั งิ ำนแก่เจ้ ำหน้ ำที่ระดับรองลงมำ ตอบปั ญหำและชี ้แจงเรื่ องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนใน
หน้ ำที่ เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้ รับแต่งตัง้ เข้ ำร่วมประชุมในกำรกำหนดนโยบำยและแผนงำน
ของส่วนรำชกำรที่สงั กัด และปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในฐำนะหัวหน้ ำหน่วยงำน นอกจำกอำจปฏิบตั งิ ำนดังกล่ำวข้ ำงต้ นบ้ ำงแล้ ว ยังทำหน้ ำที่กำหนด
นโยบำยกำรปฏิบตั งิ ำน พิจำรณำวำงอัตรำกำลังเจ้ ำหน้ ำที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ติดต่อ
ประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน วินิจฉัย สัง่ กำร ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ ไข
ติดตำมประเมินผลและแก้ ปัญหำขัดข้ องในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ วย
ในฐำนะผู้ชว่ ยหัวหน้ ำหน่วยงำน ทำหน้ ำที่ชว่ ยหัวหน้ ำหน่วยงำนปฏิบตั งิ ำนตำมที่ได้ รับ
มอบหมำย
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนำชุมชน 3 หรื อนักพัฒนำชุมชน 4 ข้ อ 2 และ
ได้ ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรื อที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้ องปฏิบตั ิรำชกำรเกี่ยวกับ
งำนวิชำกำรพัฒนำชุมชนหรื องำนอื่นที่เกี่ยวข้ องมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรื อ
2. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนำชุมชน 3 หรื อนักพัฒนำชุมชน 4 ข้ อ 2 และได้
ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำระดับ 4 หรื อที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี โดยจะต้ องปฏิบตั ริ ำชกำรเกี่ยวกับ
งำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน หรื องำนอื่นที่เกี่ยวข้ องมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
นอกจำกจะมีควำมรู้ควำมสำมำรถเช่นเดียวกับนักพัฒนำชุมชน 5 แล้ ว จะต้ อง
1. มีควำมสำมำรถในกำรบริ หำรงำนและจัดระบบงำน
2. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน
3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ งำนคอมพิวเตอร์
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ชื่อตาแหน่ ง

นักพัฒนาชุมชน 7

ตาแหน่ งประเภท

ทั่วไป

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ ำนในฐำนะหัวหน้ ำหน่วยงำนระดับกอง ซึง่ มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพ
ของงำนสูงมำก หรื อในฐำนะผู้ชว่ ยหัวหน้ ำหน่วยงำนซึง่ เป็ นตำแหน่งที่มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณ ภำพของงำน
เทียบได้ ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงำนพัฒนำชุมชนโดยควบคุมหน่วยงำนหลำยหน่วย และปกครองผู้อยูใ่ ต้ บงั คับ
บัญชำจำนวนมำก หรื อปฏิบตั งิ ำนวิชำกำรพัฒนำชุมชนในลักษณะผู้ชำนำญกำรหรื อผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมชำนำญงำนเทียบได้ ระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ ำนที่ต้องใช้ ควำมชำนำญเกี่ยวกับงำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน โดยปฏิบตั หิ น้ ำที่อย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ หรื อหลำยอย่ำง เช่น กำรสำรวจข้ อมูลเบื ้องต้ นในเขตพัฒนำชุมชนเพื่อจัดทำแผนงำน ดำเนินกำรและสนับสนุน
ให้ มีกำรรวมกลุม่ ของประชำชนประเภทต่ำง ๆ แสวงหำผู้นำท้ องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ เป็ นผู้นำและเป็ นที่ปรึกษำกลุม่ ใน
กำรพัฒนำชุมชน ดูแลส่งเสริ มประชำชนให้ มีควำมสนใจ ควำมเข้ ำใจและควำมคิดริเริ่ ม
ในกำรพัฒนำชุมชนในท้ องถิ่นของตน ร่วมทำงำนพัฒนำกับประชำชนในท้ องถิ่นอย่ำงใกล้ ชิด ให้ คำแนะนำและ
ฝึ กอบรมประชำชนในท้ องถิ่นตำมวธีกำรและหลักกำรพัมนำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรำยได้ ตอ่ ครอบครัวใน
ด้ ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมในครัวเรื อน อำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อช่วยเหลือประชำชนในท้ องถิ่นทุกด้ ำน ติดตำมผลงำนและจัดทำรำยงำนต่ำง ๆ เป็ นต้ น ฝึ กอบรมและให้
คำปรึกษำแนะนำในกำรปฏิบตั งิ ำนแก่เจ้ ำหน้ ำที่ระดับรองลงมำ ตอบปั ญหำและชี ้แจงเรื่ องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนใน
หน้ ำที่ เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้ รับแต่งตัง้ เข้ ำร่วมประชุมในกำรกำหนดนโยบำยและแผนงำน
ของส่วนรำชกำรที่สงั กัด และปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในฐำนะหัวหน้ ำหน่วยงำน นอกจำกอำจปฏิบตั งิ ำนดังกล่ำวข้ ำงต้ นบ้ ำงแล้ ว ยังทำหน้ ำที่กำหนด
นโยบำยกำรปฏิบตั งิ ำน พิจำรณำวำงอัตรำกำลังเจ้ ำหน้ ำที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ติดต่อ
ประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน วินิจฉัย สัง่ กำร ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ ไข
ติดตำมประเมินผลและแก้ ปัญหำขัดข้ องในกำรปฏิบตั งิ ำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ วย
ในฐำนะผู้ชว่ ยหัวหน้ ำหน่วยงำน ทำหน้ ำที่ชว่ ยหัวหน้ ำหน่วยงำนปฏิบตั งิ ำนตำมที่ได้ รับ
มอบหมำย
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนำชุมชน 3 หรื อนักพัฒนำชุมชน 4 ข้ อ 2 และ
ได้ ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรื อที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้ องปฏิบตั ิรำชกำรเกี่ยวกับ
งำนวิชำกำรพัฒนำชุมชนหรื องำนอื่นที่เกี่ยวข้ องมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรื อ
2. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่งนักพัฒนำชุมชน 3 หรื อนักพัฒนำชุมชน 4 ข้ อ 2 และได้
ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำระดับ 5 หรื อที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี โดยจะต้ องปฏิบตั ริ ำชกำรเกี่ยวกับ
งำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน หรื องำนอื่นที่เกี่ยวข้ องมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจำกจะมีควำมรู้ควำมสำมำรถเช่นเดียวกับนักพัฒนำชุมชน 6 แล้ ว จะต้ อง
1. มีควำมสำมำรถในกำรบริ หำรงำนและจัดระบบงำน
2. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน
3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ งำนคอมพิวเตอร์

ก.อบต.กำหนดเมื่อวันที่ 21 มิถนุ ำยน 2545
และแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ ที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ำยน 2548

