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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตําบลจรเขสามพัน
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นางสาวกาญจนา ปทุมสูติ
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
ตําแหนงเลขที่ 66-2-01-3801-001
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน
ชื่อตําแหนงในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ
16

16

นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
วิชาการ/ชํานาญการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลจรเขสามพัน

16

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลจรเขสามพัน
อํานวยการทองถิ่น/ตน

สวนที่ 2 หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน
โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานที่
ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความ
ชํานาญงานสูงในดานวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และ ปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนที่ 3 หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ดานการปฏิบัติการ
ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผนงาน สนับสนุนการ
รวมกลุมของประชาชนในชุมชนประเภทตางๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนา
ศักยภาพของผูนําชุมชน กลุม องคกร และเครือขายองคกรประชาชน
2 ศึกษาวิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและสงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมกระบวน
การเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจน
การพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
ระดับฐานราก รวมทัง้ ในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่

ตัวชี้วัด

ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
3 ศึกษา วิเคราะห ปญหาสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน เพื่อ
หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม
และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
4 ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนา
ชุมชนและระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจน
กําหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
ระดับฐานราก นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน
6 กําหนดมาตรฐานและเกณฑชี้วัดดานการพัฒนาชุมชน เพื่อใหมีเกณฑชี้วัด
ดานการพัฒนาชุมชนที่ถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน
7 สงเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปและวิเคราะหการดําเนินการดานการจัดการ
ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน เพื่อสรางและพัฒนาระบบการ
จัดการความรูของชุมชน
8 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในรูปแบบตางๆ เพื่อใหชุมชนสามารุคิดคนปญหา วิเคราะห
ตัดสินใจ วางแผนและดําเนินการรวมกันเพื่อแกไขปญหาความตองการของ
ตนเอง และชุมชนได
9 สงเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อเอื้อใหปรุชาชนมีการและเปลี่ยนเรียนรู อันนําไปสูการจัดทําแผน
ชุมชน เพื่อแกไขปญหาความตองการของชุมชน และพัฒนาเพครือขายของ
ชุมชนในทุกระดับ
10 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และใหความรูในการบริหารจัดการระบบ
ขอมูลแกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และภาคี
การพัฒนา เพื่อใหการบริหารจัดการขอมูล การจัดเก็บขอมูล การจัดทําระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และการจัดทําระบบสารสนเทศชุมชน
รวมทั้งการสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด
11 ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวน
รวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ เพื่อใหประชาชนในชุมชน รวมทั้ง
วิเคราะห ตัดสินใจและดําเนินการรวมกัน เพื่อแกไขปญหาความตองการของ
ตนเอง และชุมชนได ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
12 ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุม
องคกรชุมชน กลุมแมบานและเครือขายประชาชน เพื่อสงเสริมประชาชนให
มีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น
ของตน

ตัวชี้วัด

ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
13 ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติด
เชื้อเอดส เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงไดเชน เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห ใน
การชวยเหลือและสงเคราะหใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
14 วางแผน ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแกประชาชนใน
ชุมชนเพื่อใหกลุมอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน
๑๕ ศึกษา วิเคราะห หรือควบคุมการจัดทําโครงการและงบประมาณ รวมถึงการ
ดําเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธและการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนแกชุมชน เชนกิจกรรม
สงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
กิจกรรมเพื่อใหหางไกลยาเสพติด เปนตน
๑๖ แสวงหา พัฒนา สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรือกรรมการ
ชุมชนเพื่อใหรูถึงบทบาทหนาที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนา
ชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑๗ ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชน
มีตลาดจําหนายสินคาที่เปนธรรม
๑๘ ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมใน
รูปแบบตางๆ เชนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเปน
ประโยชนตอประชาชนในชุมชน
๑๙ ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นแกเจาหนาที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน
หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
และแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด
๒๐ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆที่
เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข. ดานการวางแผน
ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
1 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค. ดานการประสานงาน
ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา
เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ง.ดานการบริการ
ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
1 ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูนําชุมชน กลุมหรือ
องคกรประชนชน เครือขายองคกรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพึ่งตนเองและหลักการมีสวนรวมของ
ชุมชน
2 กําหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุกๆ ดาน เชน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
แหลงทุน ขอมูลสารสนเทศชุมชนขอมูลการพัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพื่อใหบริการแก
หนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนําชุมชน กลุมองคกรประชาชน
เครือขายองคกรประชาชน และชุมชน

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สวนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเปนในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.ท.จังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด
สวนที่ 5 ความรูทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในตําแหนงงาน
ความรูที่จําเปนประจําสายงาน
ระดับที่ตองการ
๑. ความรูที่จําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย
๑.๑ ความรูที่จําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ ๒
๑.๒ ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ ๒
๑.๓ ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ ๒
๑.๔ ความรูเรื่องการจัดการความรู
ระดับ ๒
๑.๕ ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร
ระดับ ๒
๑.๖ ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ ๒
๑.๗ ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ ๒
๑.๘ ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร
ระดับ ๒
๑.๙ ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ ๓

๒. ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย
๒.๑ ทักษะการบริหารขอมูล
๒.๒ ทักษะการใชคอมพิวเตอร
๒.๓ ทักษะการประสานงาน
๒.๔ ทักษะการบริหารโครงการ
๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู
๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือทางราชการ

ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒

๓.สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๑ การมุงผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒ การยึดใจในองคกรและจริยธรรม
๓.๑.๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
๓.๑.๔ การบริการเปนเลิศ
๓.๑.๕ การทํางานเปนทีม

ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒

๓.๒ สมรรถนะประจําสายงาน
๓.๒.๑ การคิดวิเคราะห
๓.๒.๒ การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๓.๒.๓ การใหความรูและสรางสัมพันธ
๓.๒.๔ ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน
๓.๒.๕ ศิลปะการโนมนาวจงใจ

ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒

สวนที่ 6 การลงนาม
ชือ่ ผูตรวจสอบ ....................................
วันที่ที่ไดจัดทํา ....................................

