
แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 
 
 
 

                                                                                                                    -ว่าง- 
ต าแหน่ง นักพฒันาชมุชน 

ต าแหน่งเลขที ่ 12-2-01-3801-001 
ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบรหิารงาน  นักพฒันาชมุชน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักพฒันาชมุชน 
ประเภท/ระดบั   วชิาการ/ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักปลดัเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายอ านวยการ 
ชื่อต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หวัหน้าส านักปลดัเทศบาล 
ประเภท/ระดบั    อ านวยการ/ระดบัตน้ 
ส่วนท่ี 2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบโดยสรปุ (Job Summary)   

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการในการท างานปฏบิตังิาน
ดา้นวชิาการพฒันาชมุชน ภายใตก้ารก ากบั แนะน า ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
ส่วนท่ี  3  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ก. ด้านการปฏิบติัการ 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 ศกึษา วเิคราะห์ วจิยัดา้นพฒันาชุมชน เพื่อจดัท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนใน
ชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถงึแสวงหาและพฒันาศกัยภาพของผูน้ าชุมชน กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ย
องคก์รประชาชน  

 

2 ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัดา้นพฒันาชุมชน เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกในการพฒันาและส่งเสรมิการ
สรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน การส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละการมสี่วนร่วมของชุมชนในการ
บรหิารจดัการชุมชน ตลอดจนการพฒันาและส่งเสรมิความเขม้แขง็ สมดุลและมัน่คงของเศรษฐกิจ
ชุมชนระดบัฐานราก รวมทัง้ในการพฒันารปูแบบ วธิกีารพฒันาชุมชนใหม้คีวามเหมาะสมกบัพืน้ที ่ 

3 ศกึษา วเิคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในงานพฒันาชุมชน เพื่อหาแนวทางป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

4 ศกึษา วเิคราะห ์จดัท า และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาชุมชน และระบบสารสนเทศ
ชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรอืวางแผนการพฒันาในทุกระดบั  

5 เสนอแนะแนวทางการพฒันาและส่งเสรมิศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกจิชุมชน เพื่อสรา้งความสมดุล
ในการพฒันาชุมชน และความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชนระดบัฐานราก น าไปสู่ความเข้มแขง็ของ
ชุมชนอย่างยัง่ยนื  

6 ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วดัด้านพฒันาชุมชน เพื่อใหม้เีกณฑ์ชี้วดัดา้นพฒันาชุมชนที่ถูกต้อง
เหมาะสม ไดม้าตรฐาน  



ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

7 ส่งเสรมิและด าเนินการดา้นการจดัการความรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่ของชุมชนเพื่อสรา้งและพฒันา
ระบบการจดัการความรูข้องชุมชน  

8 ส่งเสรมิ สนับสนุนและพฒันากระบวนการเรยีนรู้และการมสี่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจดัท าแผนชุมชน  รวมทัง้วิเคราะห์ ตัดสินใจ และด าเนินการ
ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการ
ด าเนินงานพฒันาชุมชน  

9 ส่งเสรมิ สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจดัตัง้กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครอืข่ายประชาชน 
เพื่อส่งเสรมิประชาชนใหม้คีวามสนใจ ความเขา้ใจ และความคดิรเิริม่ในการพฒันาชุมชนในทอ้งถิน่
ของตน  

 

10 ดูแล ร่วมท างานพฒันากบัประชาชนในทอ้งถิน่อย่างใกลช้ดิ ใหค้ าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนใน
ทอ้งถิน่ตามวธิีการและหลกัการพฒันาชุมชน เพื่อเพิม่ผลผลิตและเพิม่รายได้ต่อครอบครวัในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครวัเรอืน  

11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจดัสวสัดกิารที่พงึได้เช่น 
เบีย้ยงัชพี เบีย้สงเคราะห ์ในการช่วยเหลอืและสงเคราะหใ์หม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  

12 ฝึกอบรม ส่งเสรมิและสนับสนุนอาชพีทีเ่หมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อใหก้ลุ่มอาชพีสามารถ
เพิม่ผลผลติและสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน  

13 จดัท าโครงการและงบประมาณ รวมถงึด าเนินการ โฆษณาและประชาสมัพนัธแ์ละประเมนิผลการจดั
กจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กจิกรรมส่งเสรมิครอบครวั กจิกรรมแขง่กฬีา กจิกรรม
ทีเ่กีย่วกบัเดก็และเยาวชน กจิกรรมเพื่อใหห่้างไกลยาเสพตดิ เป็นตน้  

14 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ทันสมัยสามารถน ามา
วางแผนในการพฒันาพืน้ทีซ่ึง่รบัผดิชอบไดอ้ย่างเหมาะสม  

15 แสวงหา พฒันา ส่งเสรมิ ประสานและสนับสนุนผูน้ าชุมชนหรอืกรรมการชุมชน เพื่อใหรู้ถ้งึบทบาท
หน้าทีแ่ละเกดิการพฒันาศกัยภาพใหส้ามารถพฒันาชุมชนของตนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด  

16 ดูแลและบรหิารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อใหป้ระชาชนมตีลาดจ าหน่ายสนิคา้
ทีเ่ป็นธรรม  

17 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กิดกองทุน หรอืสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่น สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 
เพื่อเกดิสวสัดกิารซึง่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน  

18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยอีงค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พฒันาชุมชน เพื่อนามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด  

ข. ด้านการวางแผน 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 วางแผนการท างานที่รบัผดิชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรอืโครงการ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีก่ าหนด 

 

ค. ด้านการประสานงาน 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 ประสานการท างานร่วมกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหน่วยงาน เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอื
และผลสมัฤทธิต์ามทีก่ าหนด 

 

2 ชี้แจงและใหร้ายละเอยีดเกี่ยวกบัขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจหรอืความร่วมมอืในการด าเนินงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  



ง.ด้านการบริการ 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 ใหค้ าปรกึษาแนะน าด้านพฒันาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรอืบุคคลทีส่นใจเพื่อใหม้คีวามรู้
และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  

 

2 เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลู ขา่วสารเกีย่วกบัการด าเนินงานพฒันาชุมชนเพื่อใหบ้รกิารแก่
หน่วยงานภาคกีารพฒันา ประชาชน ผูน้ าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครอืขา่ยองค์กรชุมชนและ
ชุมชน  

ส่วนท่ี  4  คณุสมบติัท่ีจ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มคีุณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.ท.จ.เชยีงราย ก าหนด 
 
 
 
ส่วนท่ี  5  ความรู้ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ระดบัท่ีต้องการ 

1. ความรูท้ีจ่ าเป็นในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ) 2 

2. ความรูเ้รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ) 2 

3. ความรูเ้รื่องปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็  
พระเจา้อยูห่วั 

2 

4. ความรูเ้รื่องการจดัการความรู ้ 2 

5. ความรูเ้รื่องระบบการจดัการองคก์ร 2 

6. ความรูเ้รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 2 

7. ความรูท้ ัว่ไปเรื่องชุมชน 2 

8. ความรูเ้รื่องการจดัท าแผนปฏบิตักิารและแผนยุทธศาสตร ์ 2 

9. ความรูเ้รื่องสื่อสารสาธารณะ 3 

ทกัษะท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ระดบัท่ีต้องการ 

1. ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 2 

2. ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ 2 

3. ทกัษะการประสานงาน 2 

4. ทกัษะการบรหิารโครงการ 2 

5. ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู ้ 2 

6. ทกัษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 2 

7. ทกัษะการเขยีนหนังสอืราชการ 2 

สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ       

1.การมุ่งผลสมัฤทธิ ์        ระดบั 2 
2.การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม    ระดบั 2 



3.ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน     ระดบั 2 
4.การบรกิารเป็นเลศิ         ระดบั 2 
5.การท างานเป็นทมี         ระดบั 2 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1.การคดิวเิคราะห ์    ระดบั 2 
2.การสัง่สมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี ระดบั 2 
3.การใหค้วามรูแ้ละสรา้งสมัพนัธ์   ระดบั 2 
4.ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน ระดบั 2 
5.ศลิปะการโน้มน้าวจงูใจ    ระดบั 2 

 
 
 
 
 
 
 

 


