แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตาบลเวียงสรวย

-ว่างตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3801-001
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป (Job Title)
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
นักพัฒนาชุมชน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักพัฒนาชุมชน
ประเภท/ระดับ
วิชาการ/ชานาญการ
ชื่อหน่วยงาน (สานัก/กอง)
สานักปลัดเทศบาล
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายอานวยการ
ชื่อตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ประเภท/ระดับ
อานวยการ/ระดับต้น
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบตั งิ าน
ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ก. ด้านการปฏิ บตั ิ การ
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ตัวชี้วดั
1

2

3
4
5

6

ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุ นการรวมกลุ่มของประชาชนใน
ชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูน้ าชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย
องค์กรประชาชน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ ละการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั ่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก รวมทัง้ ในการพัฒนารูปแบบ วิธกี ารพัฒนาชุมชนให้มคี วามเหมาะสมกับพืน้ ที่
ศึกษา วิเคราะห์ ปั ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบสารสนเทศ
ชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความสมดุล
ในการพัฒนาชุมชน และความมั ่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยังยื
่ น
กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ช้วี ดั ด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มเี กณฑ์ช้วี ดั ด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้อง
เหมาะสม ได้มาตรฐาน

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
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ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ของชุมชนเพื่อสร้างและพัฒนา
ระบบการจัดการความรูข้ องชุมชน
ส่งเสริม สนับสนุ นและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อ ให้ประชาชนในชุม ชนสามารถจัดท าแผนชุม ชน รวมทัง้ วิเคราะห์ ตัดสินใจ และดาเนิน การ
ร่วมกัน เพื่อ แก้ไขปั ญ หาความต้อ งการของตนเอง และชุม ชนได้ ตลอดจนเป็ นที่ปรึกษาในการ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชน
ส่งเสริม สนับสนุ นในการรวมกลุ่มและจัดตัง้ กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน
เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มคี วามสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริม่ ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิน่
ของตน
ดูแล ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิน่ อย่างใกล้ชดิ ให้คาแนะนาและฝึกอบรมประชาชนใน
ท้องถิน่ ตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิม่ ผลผลิตและเพิม่ รายได้ต่อครอบครัวในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พงึ ได้เช่น
เบีย้ ยังชีพ เบีย้ สงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุ นอาชีพทีเ่ หมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถ
เพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
จัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงดาเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และประเมินผลการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็ นต้น
ส ารวจ และจัด เก็บ ข้อ มูล ในการพัฒ นาชุ ม ชนเพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มูล ที่ถู ก ต้อ ง ทัน สมัย สามารถน ามา
วางแผนในการพัฒนาพืน้ ทีซ่ ง่ึ รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุ นผูน้ าชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพื่อให้รถู้ งึ บทบาท
หน้าทีแ่ ละเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้ประชาชนมีตลาดจาหน่ายสินค้า
ทีเ่ ป็ นธรรม
ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เพื่อเกิดสวัสดิการซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีอ งค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ข. ด้านการวางแผน
ที่
1

2

ตัวชี้วดั

วางแผนการทางานที่รบั ผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ทีก่ าหนด

ค. ด้านการประสานงาน
ที่
1

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ตัวชี้วดั

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ประสานการทางานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ ์ตามทีก่ าหนด
ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ตัวชี้วดั

ง.ด้านการบริการ
ที่
1
2

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ตัวชี้วดั

ให้คาปรึกษาแนะนาด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลทีส่ นใจเพื่อให้มคี วามรู้
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกีย่ วกับการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้บริการแก่
หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูน้ าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและ
ชุมชน

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็ นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.ท.จ.เชียงราย กาหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็ นในตาแหน่ งงาน
ความรู้ที่จาเป็ นประจาสายงาน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
7. ความรูท้ วไปเรื
ั่
่องชุมชน
8. ความรูเ้ รื่องการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและแผนยุทธศาสตร์
9. ความรูเ้ รื่องสื่อสารสาธารณะ
ทักษะที่จาเป็ นประจาสายงาน
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
ระดับ 2
2.การยึดมั ่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2

ระดับที่ต้องการ
2
2
2
2
2
2
2
2
3
ระดับที่ต้องการ
2
2
2
2
2
2
2

3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4.การบริการเป็ นเลิศ
5.การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1.การคิดวิเคราะห์
2.การสั ่งสมความรูแ้ ละความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.การให้ความรูแ้ ละสร้างสัมพันธ์
4.ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
5.ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

