
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน     นักพัฒนาชุมชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว

กับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล
การปกครองทองถ่ินและความเจริญดานอ่ืน ๆ โดยเปนผูประสานงานระหวางสวนราชการและองคการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ

นักพัฒนาชุมชน 3 ระดับ 3
นักพัฒนาชุมชน 4 ระดับ 4
นักพัฒนาชุมชน 5 ระดับ 5
นักพัฒนาชุมชน 6 ระดับ 6
นักพัฒนาชุมชน 7 ระดับ 7
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่

อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ส ํารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทํ าแผนงาน ดํ าเนินการและนับสนุน
ใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถิ่น เปนผูนํ าและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุม
ชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวม
ทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําแนะนํ าและ   ฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุรกันดาร ติด
ตามผลงานและจัดท ํารายงานตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ
2.! ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

           3.   ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง
สังคมวิทยา หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  และกฎหมาย

กฎ  ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล



ชื่อต ําแหนง นักพัฒนาชุมชน 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนที่คอนขางยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับ

ตรวจสอบ หรือภายใตการก ํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึง หรือ

หลายอยาง เชน ส ํารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทํ าแผนงาน ดํ าเนินการและสนับสนุนใหมีการรวม
กลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถิ่น เปนผูนํ าและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสง
เสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน รวมทํ างาน
พัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําแนะนํ าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการ
พัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํ านวย
ความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผล
งานและจัดทํ ารายงานตาง ๆ  เปนตน ใหค ําปรึกษาแนะนํ า ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือท่ี ก.

อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชนหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาชุม
ชน 3 ขอ 3

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาชุมชน 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่หรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํ านวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่ยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบและ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

เชน สํ ารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทํ าแผนงาน ดํ าเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของ
ประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถิ่น เปนผูนํ าและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริม
ประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทํ างานพัฒนากับ
ประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด  ใหค ําแนะนํ าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุม
ชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัวในดานเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํ านวยความสะดวกและ
ประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน ติดตามผลงานและจัดท ําราย
งานตาง ๆ  เปนตน  ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือ

ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ



2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 3 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนัก
พัฒนาชุมชน 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาชุมชน 4 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษา แนะนํ า และ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
4.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
5.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง 

หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนมาก
พอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการพัฒนาชุมชนในลักษณะผูชํ านาญการหรือผูมีความรู ความสามารถและความ
ชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํ านาญเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง

หน่ึงหรือหลายอยาง เชน การส ํารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทํ าแผนงาน ดํ าเนินการและสนับสนุน
ใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูนํ าและเปนที่ปรึกษากลุมใน
การพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทอง
ถิ่นของตน รวมทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําแนะนํ าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่น
ตามวธีการและหลักการพัมนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่น
ทุกดาน ติดตามผลงานและจัดท ํารายงานตาง ๆ เปนตน ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจา
หนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ 
ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสาน
งาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง

1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาชุมชน 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชนหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาชุมชน 5 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

                            3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง นักพัฒนาชุมชน 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง

มาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํ านวนมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการพัฒนาชุมชนในลักษณะผูชํ านาญการหรือผูมีความรู ความสามารถและความ
ชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํ านาญเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง

หน่ึงหรือหลายอยาง เชน การส ํารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทํ าแผนงาน ดํ าเนินการและสนับสนุน
ใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนํ าทองถิ่นเพื่อชวยเหลือ เปนผูนํ าและเปนที่ปรึกษากลุมใน
การพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทอง
ถิ่นของตน รวมทํ างานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหค ําแนะนํ าและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่น
ตามวธีการและหลักการพัมนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน อํ านวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่น
ทุกดาน ติดตามผลงานและจัดท ํารายงานตาง ๆ เปนตน ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจา
หนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ 
ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสาน
งาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาชุมชน 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชนหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนักพัฒนาชุมชน 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 5 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาชุมชน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักพัฒนาชุมชน 6 แลว  จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

                        3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร


