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ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัฒนาชุมชน

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ระดับตําแหนง

ชํานาญการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญงานสูงในดานวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั ิการ
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุมของ
ประชาชนในชุมชนประเภทตาง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน กลุม องคกร และ
เครือขายองคกรประชาชน
(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและสงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่
(3) ศึ กษา วิ เคราะห ป ญหาสถานการณ ตางๆ ที่ เกี่ ยวข องในงานพั ฒนาชุ มชน เพื่อหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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(4) ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนา
ในทุกระดับ
(5) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสง เสริ มศั กยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ ชุมชน
เพื่อสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นําไปสู
ความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน
(6) กํ า หนดมาตรฐานและเกณฑ ชี้ วั ด ด า นการพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ให มี เ กณฑ ชี้ วั ด
ดานการพัฒนาชุมชนที่ถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน
(7) สงเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปและวิเคราะหการดําเนินการดานการจัดการความรู
และภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน เพื่อสรางและพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุมชน
(8) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน
ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหชุมชนสามารถคิดคนปญหา วิเคราะห ตัดสินใจ วางแผนและดําเนินการรวมกัน
เพื่อแกไขปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได
(9) สงเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อเอื้อใหประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู อันนําไปสูการจัดทําแผนชุมชน เพื่อแกไขปญหาความตองการ
ของชุมชน และพัฒนาเครือขายของชุมชนในทุกระดับ
(10) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และใหความรูในการบริหารจัดการระบบขอมูล
แกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อใหการบริหาร
จัดการขอมูล การจัดเก็บขอมูล การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และการจัดทําระบบ
สารสนเทศชุม ชน รวมทั้ ง การส ง เสริ ม การใช ป ระโยชน จ ากขอ มู ลเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
เกิดประโยชนสูงสุด
2. ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
(1) ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูนําชุมชน กลุมหรือ
องคกรประชาชน เครือขายองคกรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพื่อสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพึ่งตนเองและ
หลักการมีสวนรวมของชุมชน
(2) กํ าหนดวิธี การ และออกแบบการจัดทําสื่อประชาสั มพั นธ ข อมู ล ข าวสารเกี่ยวกั บ
การดําเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุก ๆ ดาน เชน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงทุน ขอมูลสารสนเทศชุมชน
ขอมูลการพัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพื่อใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนําชุมชน กลุม
องคกรประชาชน เครือขายองคกรประชาชน และชุมชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 หรือขอ 4
ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท และใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาเอก
2.3 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. มีทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
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