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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง
ระดับ
หมายเลขประจําตําแหนง
สังกัด
รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

:
:
:
:
:
:
:
:
:

เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน
เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน (พัฒนาการอําเภอ)
Community Development Administrative Officer
(Chief of Community Development District Office)
6 และ 7 (K 2)
แนบทาย
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8 (พัฒนาการจังหวัด)
รายละเอียดตามแผนภูมิการแสดงโครงสรางของสวนราชการในสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
บริหารงานพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาในระดับอําเภอ ประสาน บูรณาการความรวมมือในการดําเนินงานกับ
สวนราชการ และหนวยงานอื่น ๆ อํานวยความสะดวก กํากับดูแล พัฒนาวิธีการและกระบวนการ ในการทํางานของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชน รวมถึงใหการสนับสนุนดานการบริหารและวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ใน
การทํางานรวมกับชุมชนและภาคีการพัฒนา ใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานบริหารยุทธศาสตร
- วางแผนบริหารยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชน และบริหารการพัฒนาในระดับ
อําเภอ ตลอดจนกําหนดและจัดทํา
กลยุทธการพัฒนาชุมชนในระดับอําเภอ
- วิเคราะห ประเมินคาผลการดําเนินงาน/
กิจกรรมพัฒนาชุมชน ในภาพรวมของ
อําเภอ และนําเสนอผลการวิเคราะห
ตอผูบังคับบัญชา

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อกําหนดแนวทาง ทิศทางการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน ในระดับ
อําเภอ ใหสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง
กรม จังหวัด และกลุมจังหวัด
- เพื่อเปนขอมูลเสนอผูบังคับบัญชา
ประกอบการวางแผนการดําเนินงาน
ใหการสนับสนุนในพื้นที่

- เสนอความคิดเห็น เพื่อเปนประโยชนใน
การกําหนดนโยบาย การจัดทํายุทธศาสตร
ดานการพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ในระดับอําเภอ ตลอดจนดําเนินการแปลง
นโยบายตางๆสูการปฏิบัติ

- เพื่อเปนขอมูลเสนอผูบังคับบัญชา
ประกอบการวางแผนการดําเนินงาน
ใหการสนับสนุนในพื้นที่

- บูรณาการงานตามภารกิจ และงานตาม
ยุทธศาสตร ใหเกิดความเชื่อมโยง
สอดคลอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน

- เพื่อกําหนดเปาหมายการทํางาน
ใหเปนไปทิศทางเดียวกัน

- กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
กําหนดแนวทางการพัฒนา มาตรการ
และมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนระดับอําเภอ

- เพื่อกําหนดมาตรฐานการทํางาน
พัฒนาชุมชน

- วินิจฉัย สั่งการ มอบหมายงาน ควบคุม
ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามประเมินผล

- เพื่อแกไขปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอ

งานบริหารวิชาการ
- ใหคําปรึกษา แนะนําวิชาการ รวมถึงการ
ใหความเห็นเพื่อพัฒนางาน และปรับปรุง
งาน แกผูใตบังคับบัญชา ในการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู และกระบวนการมี
สวนรวมของผูนําชุมชน องคกรชุมชน
เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน ตลอด
จนการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนในระดับ
อําเภอ ตําบล หมูบาน

- เพื่อพัฒนางานและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนระดับ
อําเภอ
- แผนปฏิบัติการสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ
- % โครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ
นอกเหนือจากงบประมาณปกติของกรม
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานตองไมต่ํากวา
รอยละ 80
- ผลการเบิกจายงบประมาณถูกตองตาม
ระเบียบ ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
(วัดเฉพาะงานตามภารกิจ)
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- จํานวนกิจกรรมที่มีปญหาไดรับการ
ซอมบํารุง ฟนฟู
- จํานวนกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ผลสําเร็จ (Best Practice)
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูลเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหมและนํามา
ใชประโยชนในงานพัฒนาชุมชน
- อัตราการปวย สาย ขาด ลา
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานบริหารวิชาการ
- กําหนดแนวทางการติดตาม สงเสริม
และนิเทศงาน แกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อพัฒนางานและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่

- สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การในการศึกษาชุมชน

- เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูและ
กระบวนการมีสวนรวม ของชุมชน

- วางระบบและสงเสริมกระบวนการจัดการ
ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน

- เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู
การสรุปบทเรียน ที่สําคัญในชุมชน

- คิดคน ริเริ่ม สงเสริมและสนับสนุน
นวัตกรรม (เทคนิค วิชาการ และความรู
ใหม) ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของระบบการสนับสนุนการทํางาน
ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

งานบริหารการพัฒนาชุมชน
- สงเสริม สนับสนุน ประสานการดําเนินงาน
ตางๆ เพื่อการจัดการ และแกไขปญหา
ความตองการของชุมชน ตลอดจนการ
สรางความตระหนัก เล็งเห็นถึงความ
สําคัญในการทํางานตามหลักการ และ
กระบวนการพัฒนาชุมชน

- เพื่อใหบริการและตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมาย ในงาน
พัฒนาชุมชนใหไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด ตลอดจนเอื้ออํานวยการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ใหบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์

- กําหนดแนวทาง แสวงหา ประสาน และ
บูรณาความรวมมือ กับภาคีการพัฒนา ทั้ง
หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน
ผูนําชุมชนอาสาสมัคร องคกรชุมชน และ
เครือขายองคกรชุมชน

- เพื่อบูรณาการความรวมมือ ใหเกิด
การสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ และ
ทรัพยากร ที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน

- กําหนดแนวทาง ในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการเสวนาสาธารณะ (เวที
ประชาคม) เพื่อสงผานขอมูลขาวสาร
และรับรูขาวสารจากชุมชน ตลอดจนการ
สรุปบทเรียนจากเวที

- เพื่อจัดใหมีเวทีสาธารณะในการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู และการสรุป
บทเรียนที่สําคัญในชุมชน

- กําหนดแนวทาง ในการสงเสริมและพัฒนา
ระบบการเงิน การจัดการเงินทุนของชุมชน
เพื่อยกระดับความสามารถขององคกร
การเงินฐานราก

- เพื่อใหการบริหารจัดการเงินทุนของ
ชุมชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สงผล
ตอการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ของชุมชน

งานสนับสนุนการบริหาร
- บริหารทรัพยากรบุคคล ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสรางแรง
จูงใจและ การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา

- เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใต
บังคับบัญชา

- สงเสริม สนับสนุน และเอื้ออํานวยการ
ปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา

- เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน

- บริหารงบประมาณ วางแผน ควบคุมการ
เบิกจายงบประมาณ ในการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน ใหเกิดความคุมคา มี
ประสิทธิภาพ (เฉพาะกรณีที่ไดรับมอบ
อํานาจจากผูบังคับบัญชา และกรณีที่
ทองถิ่นตั้งเงินอุดหนุนให)

- เพื่อใหเกิดความคุมคา โปรงใสมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานสนับสนุนการบริหาร
- บริหารจัดการ และสงเสริมใหมีการใช
ประโยชนจากขอมูลสารสนเทศชุมชน
ในการแกไขปญหาสังคมและความยาก
จนในพื้นที่ รวมถึงการเผยแพรประชา
สัมพันธ ขอมูลสารสนเทศชุมชน
เพื่อนํามาใชประโยชนในการวางแผน
พัฒนาอําเภอ ทองถิ่น และชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อใชประโยชนสําหรับการวางแผน
ในการพัฒนาอําเภอ พัฒนาตําบล
พัฒนาทองถิ่น และชุมชน

- บริหารจัดการ การประชาสัมพันธงาน
พัฒนาชุมชน และบริหารการจัดทําและ
แจกจายสื่อ รวมถึงเผยแพรขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ผลการ
ดําเนินงาน และสรางภาพลักษณใหกับ
องคกร ในการเปนหนวยยุทธศาสตร
ของรัฐ ดานการพัฒนาชุมชน

- ใหขอมูล ขอเสนอ แนวทางเกี่ยวกับ
งานพัฒนาชุมชนที่ถูกตอง ทันทวงที
ตอผูบังคับบัญชา

- เพื่อใหสามารถแกไขปญหาขอขัดของ
ในงานพัฒนาชุมชนไดอยางถูกตอง
เหมาะสม

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบ
ั
มอบหมาย ( อาทิ เชน งานโครงการ
พระราชดําริ งานดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด งานกองทุนหมูบา น
และชุมชนเมือง งานดานสวัสดิการและ
ความมั่นคง และงานที่ไมมีหนวยงาน
รองรับในระดับพื้นที่ ฯลฯ )

- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนในระดับ
พื้นที่ เปนไปอยางมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพโดยปฏิบัติงานในฐานะ
เปนหนวยยุทธศาสตรของรัฐ ในการ
พัฒนาชนบทดวยหลักการพัฒนาชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย
- การอนุมัติจด
ั ซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- การเสนอขอมูลตอผูบังคับบัญชาในดาน

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ภายใน

1) การพิจารณาความดีความชอบ

วงเงินที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชา

2) การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการในสังกัด

- การอนุญาตการลา ของขาราชการในสํานักงานฯ
- การอนุญาตขาราชการภายในสํานักงานไปราชการทั้งในและ
นอกเขตอําเภอ
- การอนุมัติเบิกจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สวัสดิการ
คาเชาบาน และเงินยืม

3) การพิจารณาดําเนินการทางวินัยที่นอกเหนือจาก
อํานาจหนาที่
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร

- การพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามอํานาจหนาที่

เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา

- การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการแทน

ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน

1. องคการบริหารสวนตําบล

2.องคการบริหารสวนจังหวัด

3. เทศบาล

4.สํานักงานงานทองถิ่นอําเภอ
5.สํานักงานเกษตรอําเภอ

เรือ
่ งที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

ความถี่โดยเฉลี่ย

- ประสานการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน

ดวยตนเอง

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การขอรับการสนับสนงบประมาณ

ประชุม

1-2 ครั้ง/เดือน

- การจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

หนังสือราชการ

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน

โทรศัพท

1-2 ครั้ง/เดือน

- การขอรับการสนับสนงบประมาณ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน

1-2 ครั้ง/เดือน

- การขอรับการสนับสนงบประมาณ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานแผนการพัฒนาทองถิ่น

1-2 ครั้ง/เดือน

- การสงเสริมและพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชน

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานการจัดเก็บและใชประโยชนขอมูล

1-2 ครั้ง/เดือน

เพื่อการพัฒนาชนบท

6.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

- การสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานการจัดเก็บและใชประโยชนขอมูล

1-2 ครั้ง/เดือน

เพื่อการพัฒนาชนบท
7.ที่ทําการปกครองอําเภอ

8.เครือขายกลุมอาชีพ เครือขาย
ผูประกอบการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (นตผ.)

9.เครือขายกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง

10.โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

11.ธนาคาร/สถาบันการเงิน

12.หนวยงานอื่นๆ

- การจัดทําแผนพัฒนาอําเภอ

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานการดําเนินงานตามนโยบาย

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การดําเนินงาน/การพัฒนาคุณภาพกลุม

1-2 ครั้ง/เดือน

- การผลิต การจําหนายและการตลาด

1-2 ครั้ง/เดือน

- การสนับสนุนงบประมาณ/ประสานแหลงทุน

1-2 ครั้ง/เดือน

- การดําเนินงานของกองทุนหมูบานฯ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การไกลเกลีย
่ ขอขัดแยง

1-2 ครั้ง/เดือน

- การจัดทํางบดุล-บัญชี

1-2 ครั้ง/เดือน

- การจัดเวทีประชาคม

1-2 ครั้ง/เดือน

- การบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น

1-2 ครั้ง/เดือน

- การสนับสนุนวิชาการดานการเงิน-บัญชี

1-2 ครั้ง/เดือน

- การจัดทําแผนธุรกิจ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การสนับสนุนแหลงทุน

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานการดําเนินงาน

เมื่อถูกรองขอ

- สงเสริม

เมื่อตองการ

- สนับสนุน

การสนับสนุน
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน / นักพัฒนาชุมชน
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน / นักพัฒนาชุมชน
: Community Development Specialist

ระดับ

: 6 ว หรือ 7 ว ( K 2 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 7 (พัฒนาการอําเภอ)
: เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 6 (พัฒนาการกิ่งอําเภอ)
: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย และนํามาประยุกตใชในงาน พัฒนารูปแบบ และวิธีการทํางานใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด จัดทําแผนงาน โครงการ จัดทํา
ขอมูลสารสนเทศชุมชน รวมถึงใหคําปรึกษา แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหบริการดานวิชาการ ติดตาม ประเมินผล และ
สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตรและคํารับรอง เพื่อใหอําเภอ/กิ่งอําเภอ สามารถปฏิบัติงานและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ไดตามเปาหมาย

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานวางแผนปฏิบัติการและประสานแผน
- ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร
ของ รัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด
กลุมจังหวัด และขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ
ในงานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผน
ปฏิบัติการ และจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอ
- วิเคราะหสภาพปญหา การดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนในภาพรวมของแตละตําบล
ตลอดจนจัดทํารายงานสรุปสภาพปญหา
การดําเนินงาน
- วางแผน การติดตาม ประเมินผล
รายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน และรายงานผลการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน ในภาพรวมของอําเภอ
- บูรณาการความรวมมือในการประสานแผน
และบูรณาการความรวมมือในการดําเนิน
งานพัฒนาชุมชน รวมกับสวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา
- จัดทําแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ
เพื่อสงเสริม และพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
พัฒนาชุมชน
งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- ออกแบบกระบวนการ พัฒนาเครื่องมือ
และประมวลผลการศึกษา วิเคราะห วิจัย
พัฒนารูปแบบ วิธีการในการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนที่เหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทและสภาพพื้นที่

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อวางระบบงานและเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ในระดับอําเภอ

- เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการ
ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนหาพัฒนา
รูปแบบ แนวทาง วิธีการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนใหเหมาะสมกับพื้นที่
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
และนําเสนอผูบังคับบัญชา สําหรับ
ใชเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมาย
ทิศทางการดําเนินงานในอนาคต
- เพื่อสรางความรวมมือ ใหเกิดการ
สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณและ
ทรัพยากร ที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน
- เพื่อกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนในระดับอําเภอ

- เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ทํางานพัฒนาชุมชนใหมค
ี วาม
เหมาะสมกับพื้นที่

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนระดับ
อําเภอ
- แผนปฏิบัติการสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ
- % โครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ
นอกเหนือจากงบประมาณปกติของกรม
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน
- ผลการเบิกจายงบประมาณถูกตองตาม
ระเบียบ ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
(วัดเฉพาะงานตามภารกิจ)
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- จํานวนกิจกรรมที่มีปญหาไดรับการ
ซอมบํารุง ฟนฟู
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ผลสําเร็จ (Best Practice)
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน
- ผลการประเมินสมรรถนะของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชน
- การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูลเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหมและนํามา
ใชประโยชนในงานพัฒนาชุมชน
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- สงเสริม นิเทศงาน เสนอแนะ ใหคํา
ปรึกษา ใหความเห็นเพื่อปรับปรุงงาน
ดานวิชาการ แกผูปฏิบัติงานวิชาการและ
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน ตลอดจน
สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- ใหบริการวิชาการ อํานวยการในการ
ถายทอดความรูเ ชิงวิชาการประยุกตสูการ
ปฏิบัติ แกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน องคกร
ชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ชุมชน
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนาใน
พื้นที่

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- ศึกษา คนควา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบการจัดการ ความรูของ
หนวยงาน

- เพื่อสรางและวางระบบการจัดการ
ความรูของหนวยงาน

- ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย ออกแบบ
การพัฒนากิจกรรม และวิธีการสงเสริม
การจัดการความรู และภูมิปญญาทองถิ่น
แกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน องคกรชุมชน
เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน

- เพื่อพัฒนาทักษะดานการจัดการ
ความรูแกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และชุมชน

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

งานสงเสริมการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
- ออกแบบ และ กําหนดกิจกรรม ในการ
สงเสริม และ พัฒนา กระบวนการเรียนรู
และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ในรูปแบบ ตางๆ
- วิเคราะห ออกแบบเครื่องมือประเมิน
คุณภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชนในระดับ
อําเภอ วางแนวทางการติดตามประเมินผล
ตลอดจน จัดทําสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนในภาพรวมของ
อําเภอ

- เพื่อใหไดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม
ตลอดจนสรางความตระหนักใหชุมชน
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
ทํางานตามหลักการ และกระบวนการ
พัฒนาชุมชน
- เพื่อใหไดเครื่องมือในการจัดระดับ
คุณภาพกิจกรรม และเปนขอมูลใน
การติดตามใหการสนับสนุน

- ออกแบบ และกําหนดกิจกรรม ในการ
ซอมบํารุงกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีปญหา
ในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน

- เพื่อใหไดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย ผูรับบริการ

- สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขาย
พันธมิตรระดับอําเภอ ในงานพัฒนา
ชุมชนเพื่อจัดทําและแลกเปลี่ยนขอมูล
ภูมิปญญา

- เพื่อสรางเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการและขอมูลภูมิปญญา
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน

- ออกแบบกระบวนการ การจัดเวทีเสวนา
สาธารณะ (เวทีประชาคม) เพื่อสงผาน
ขอมูลขาวสาร และรับรูขาวสารจากชุมชน
ตลอดจนการสรุปบทเรียนจากการทํางาน

- เพื่อเอื้ออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติ
งานแกเจาหนาที่พัฒนาชุมชนในการ
จัดเวทีสาธารณะ

- ศึกษา คนควา วิเคราะห พัฒนารูปแบบ
การสงเสริม และพัฒนาระบบการเงิน
การจัดการเงินทุนของชุมชน

- เพื่อใหการบริหารจัดการเงินทุนของ
ชุมชนมีประสิทธิภาพ และเปนแหลง
ทุนคุณภาพในชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานสงเสริมการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
- ประสานและบูรณาการความรวมมือกับ
ภาคีการพัฒนา ทั้งหนวยงานภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน ผูนําชุมชน
อาสาสมัคร องคกรชุมชน และเครือขาย
องคกรชุมชน
- ออกแบบ ผลิต จัดทํา และเผยแพร
ประชาสัมพันธเอกสารทางวิชาการ หรือ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ ดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนใน ทุกๆ ดาน และขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับแหลงทุน หรือกองทุน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
งานวางแผนและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศชุมชน
- วางแผนการสงเสริมและแผนการติดตาม
ใหการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อใหเกิดการสนับสนุน แลกเปลี่ยน
งบประมาณ ทรัพยากร และวิชาการ
สําหรับประโยชนในงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร ผลการ
ดําเนินงาน และ ใหบริการขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของในงานพัฒนา
ชุมชน

- เพื่อบริหารการจัดเก็บขอมูล และ
การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
ชุมชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

- ศึกษา วิเคราะห จัดทํา ออกแบบ
พัฒนา และสงเสริมการใชประโยชน
จากระบบขอมูลสารสนเทศชุมชน

- เพื่อจัดทําและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศชุมชนระดับอําเภอ

- สงเสริม พัฒนาทักษะดานการบริหาร
จัดการระบบขอมูลสารสนเทศชุมชนแก
เจาหนาที่ ผูนําชุมชน องคกรชุมชน
เครือขายองคกรชุมชนและภาคีการพัฒนา

- เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ
ชุมชน

- ออกแบบ ผลิต และจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศชุมชน
ระดับอําเภอ ตลอดจนการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศชุมชน แกสวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคการพัฒนา

- เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธและเปน
ขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดับอําเภอ และเปนขอมูลประกอบ
การวางแผนการพัฒนาทองถิ่น และ
ชุมชน

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบ
ั
มอบหมาย ( อาทิ เชน งานโครงการ
พระราชดําริ งานดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด งานกองทุนหมูบา น
และชุมชนเมือง งานดานสวัสดิการและ
ความมั่นคง และงานที่ไมมีหนวยงาน
รองรับในระดับพื้นที่ ฯลฯ )

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนใน
ระดับพื้นที่ เปนไปอยางมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพโดยปฏิบัติงานใน
ฐานะหนวยยุทธศาสตรของรัฐ ที่ให
บริการแกชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน
1. สํานักงานจังหวัด

2. ที่ทําการปกครองจังหวัด

เรือ
่ งที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

ความถี่โดยเฉลี่ย

- การจัดทํายุทธศาสตรจังหวัด

ดวยตนเอง

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การบริหารโครงการ CEO

หนังสือราชการ

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- โครงการแกไขปญหาความยากจน

โทรศัพท

1 ครั้ง/สัปดาห

- โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด

1 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

1-2 ครั้ง/เดือน

- โครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2 ครั้ง/เดือน

5. สํานักงานพาณิชยจังหวัด

- โครงการตลาด OTOP

1-2 ครั้ง/เดือน

6. สํานักงานเกษตรจังหวัด

- สงเสริมผลิตภัณฑ OTOP

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การแกไขปญหาความยากจน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การเปนวิทยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การวิจัย

1-2 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาผลิตภัณฑ

1 ครั้ง/เดือน

- โครงการ Fix it Center

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- งานมชช.

1 ครั้ง/เดือน

- งานจัดเก็บขอมูล

1 ครั้ง/เดือน

10. องคการบริหารสวนจังหวัด

- ประสานงบประมาณสนับสนุนกลุม องคกร

1 ครั้ง/เดือน

11. หอการคา/สภาอุคสาหกรรมฯ

- การสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน

1 ครั้ง/เดือน

- มชช.

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาองคกรสตรี/เด็ก/เยาวชน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

13. แรงงานและสวัสดิการสังคม

- การแกไขปญหาความยากจน

1 ครั้ง/เดือน

14. ประชาสังคม (ภาคประชาชน)

- การพัฒนาศักยภาพกลุม/องคกร

1-2 ครั้ง/สัปดาห

15. กกต. จังหวัด

- งานประชาธิปไตย/การเลือกตั้ง

1-2 ครั้ง/เดือน

16. ธนาคาร/สถาบันการเงิน

- การสนับสนุนทุนใหกลุม/องคกรชุมชน

1 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาหมูบานทองเที่ยว/

1 ครั้ง / เดือน

3. สนง.สาธารณสุขจังหวัด
4. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎ

8. สถานบันการศึกษาสังกัด
กรมอาชีวศึกษา
9. ทองถิ่นจังหวัด

12. พัฒนาสังคมจังหวัด

17. การทองเที่ยว
18.หนวยงานอื่นๆ

- การดําเนินงานยุทธศาสตรจังหวัด
1. ประสานการดําเนินงาน

เมื่อถูกรองขอ

2. สงเสริม

เมื่อตองการ

3. สนับสนุน

การสนับสนุน
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง
ระดับ
หมายเลขประจําตําแหนง
สังกัด
รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

:
:
:
:
:
:
:
:
:

นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
Community Development Specialist
6,6ว (K2)
แนบทาย
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 7 (พัฒนาการอําเภอ)
เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 6 (พัฒนาการกิ่งอําเภอ)
ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษาและใหการศึกษาชุมชน พัฒนารูปแบบ และวิธีการทํางานใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด จัดทําแผนงาน โครงการ จัดทําขอมูลสารสนเทศชุมชน รวมถึงใหคําปรึกษา
แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหบริการดานวิชาการ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร
และคํารับรอง เพื่อใหอําเภอ/กิ่งอําเภอ สามารถปฏิบัติงานและบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดตามเปาหมาย

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานวางแผนปฏิบัติการและประสานแผน
- ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร
ของ รัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด
กลุมจังหวัด และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในงานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผน
ปฏิบัติการ และจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อวางระบบงานและเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ในระดับอําเภอ

- วิเคราะหสภาพปญหา การดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนในภาพรวมของแตละตําบล
ตลอดจนจัดทํารายงานสรุปสภาพปญหา
การดําเนินงาน

- เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการ
ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนหา พัฒนา
รูปแบบ แนวทาง วิธีการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนใหเหมาะสมกับพื้นที่

- วางแผน การติดตาม ประเมินผล
รายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน และรายงานผลการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน ในภาพรวมของอําเภอ

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
และนําเสนอผูบังคับบัญชา สําหรับ
ใชเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมาย
ทิศทางการดําเนินงานในอนาคต

- บูรณาการ ความรวมมือในการประสานแผน
และบูรณาการความรวมมือในการดําเนิน
งานพัฒนาชุมชน รวมกับสวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา

- เพื่อสรางความรวมมือ ใหเกิดการ
สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ และ
ทรัพยากร ที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน
- เพื่อกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนในระดับอําเภอ

- จัดทําแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ
เพื่อสงเสริม และพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
พัฒนาชุมชน
งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- ออกแบบกระบวนการ พัฒนาเครื่องมือ
และประมวลผลการศึกษา วิเคราะห วิจัย
พัฒนารูปแบบ วิธีการในการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนที่เหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทและสภาพพื้นที่

- เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการทํางาน
พัฒนาชุมชนใหมีความ เหมาะสมกับ
พื้นที่

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
ระดับอําเภอ
- แผนปฏิบัติการสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ
- %ของโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณ
ปกติของกรม
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- ผลการประเมินตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน
- ผลการเบิกจายงบประมาณถูกตองตาม
ระเบียบ ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
(วัดเฉพาะงานตามภารกิจ)
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- จํานวนกิจกรรมที่มีปญหาไดรับการ
ซอมบํารุง ฟนฟู
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ผลสําเร็จ (Best Practice)
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน
- ผลการประเมินสมรรถนะของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชน
- การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูลเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหมและนํามา
ใชประโยชนในงานพัฒนาชุมชน
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- ใหบริการวิชาการ อํานวยการในการ
ถายทอดความรูเ ชิงวิชาการประยุกตสูการ
ปฏิบัติ แกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน องคกร
ชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ชุมชน
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนาในพื้นที่

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- ศึกษา คนควา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบการจัดการ ความรูของ
หนวยงาน

- เพื่อสรางและวางระบบการจัดการ
ความรูของหนวยงาน

- ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย ออกแบบ
การพัฒนากิจกรรม และวิธีการสงเสริม
การจัดการความรู และภูมิปญญาทองถิ่น
แกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน องคกรชุมชน
เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน

- เพื่อพัฒนาทักษะดานการจัดการ
ความรูแกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และชุมชน

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

งานสงเสริมการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
- ออกแบบ และ กําหนดกิจกรรม ในการ
สงเสริม และ พัฒนา กระบวนการเรียนรู
และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ในรูปแบบ ตางๆ

- เพื่อใหไดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม
ตลอดจนสรางความตระหนักใหชุมชน
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
ทํางานตามหลักการ และกระบวนการ
พัฒนาชุมชน

- ออกแบบ และกําหนดกิจกรรม ในการ
ซอมบํารุงกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีปญหา
ในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน

- เพื่อใหไดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย ผูรับบริการ

- สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขาย
พันธมิตรระดับอําเภอ ในงานพัฒนา
ชุมชนเพื่อจัดทําและแลกเปลี่ยนขอมูล
ภูมิปญญา

- เพื่อสรางเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการและขอมูลภูมิปญญา
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน

- ออกแบบกระบวนการ การจัดเวทีเสวนา
สาธารณะ (เวทีประชาคม) เพื่อสงผาน
ขอมูลขาวสาร และรับรูขาวสารจากชุมชน
ตลอดจนการสรุปบทเรียนจากการทํางาน

- เพื่อเอื้ออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติ
งานแกเจาหนาที่พัฒนาชุมชนในการ
จัดเวทีสาธารณะ

- ศึกษา คนควา วิเคราะห พัฒนารูปแบบ
การสงเสริม และพัฒนาระบบการเงิน
การจัดการเงินทุนของชุมชน

- เพื่อใหการบริหารจัดการเงินทุนของ
ชุมชนมีประสิทธิภาพ และเปนแหลง
ทุนคุณภาพในชุมชน

- ประสานและบูรณาการความรวมมือกับ
ภาคีการพัฒนา ทั้งหนวยงานภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน ผูนําชุมชน
อาสาสมัคร องคกรชุมชน และเครือขาย
องคกรชุมชน

- เพื่อใหเกิดการสนับสนุน แลกเปลี่ยน
งบประมาณ ทรัพยากร และวิชาการ
สําหรับประโยชนในงานพัฒนาชุมชน

- ออกแบบ ผลิต จัดทํา และเผยแพร
ประชาสัมพันธเอกสารทางวิชาการ หรือ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ ดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนใน ทุกๆ ดาน และขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับแหลงทุน หรือกองทุน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

- เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร ผลการ
ดําเนินงาน และ ใหบริการขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของในงานพัฒนา
ชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานวางแผนและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศชุมชน
- วางแผนการสงเสริมและแผนการติดตาม
ใหการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อบริหารการจัดเก็บขอมูล และ
การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
ชุมชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

- ศึกษา วิเคราะห จัดทํา ออกแบบ
พัฒนา และสงเสริมการใชประโยชน
จากระบบขอมูลสารสนเทศชุมชน

- เพื่อจัดทําและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศชุมชนระดับอําเภอ

- สงเสริม พัฒนาทักษะดานการบริหาร
จัดการระบบขอมูลสารสนเทศชุมชนแก
เจาหนาที่ ผูนําชุมชน องคกรชุมชน
เครือขายองคกรชุมชน และภาคีการ
พัฒนา

- เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการระบบขอมูลสารสนเทศชุมชน

- ออกแบบ ผลิต และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลสารสนเทศชุมชนระดับอําเภอ
ตลอดจนการใหบริการขอมูลสารสนเทศ
ชุมชน แกสวนราชการ หนวยงานตางๆ
และภาคการพัฒนา

- เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธและเปน
ขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดับอําเภอ และเปนขอมูลประกอบ
การวางแผนการพัฒนาทองถิ่น และ
ชุมชน

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบ
ั
มอบหมาย ( อาทิ เชน งานโครงการ
พระราชดําริ งานดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด งานกองทุนหมูบา น
และชุมชนเมือง งานดานสวัสดิการและ
ความมั่นคง และงานที่ไมมีหนวยงาน
รองรับในระดับพื้นที่ ฯลฯ )

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน

- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนในระดับ
พื้นที่ เปนไปอยางมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพโดยปฏิบัติงานในฐานะ
เปนหนวยยุทธศาสตรของรัฐ ในการ
พัฒนาชนบท ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน
1. สํานักงานจังหวัด
2. ที่ทําการปกครองจังหวัด

เรือ
่ งที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

ความถี่โดยเฉลี่ย

- การจัดทํายุทธศาสตรจังหวัด

ดวยตนเอง

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การบริหารโครงการ CEO

หนังสือราชการ

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- โครงการแกไขปญหาความยากจน

โทรศัพท

1 ครั้ง/สัปดาห

- โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด

1 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

1-2 ครั้ง/เดือน

- โครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2 ครั้ง/เดือน

5. สํานักงานพาณิชยจังหวัด

- โครงการตลาด OTOP

1-2 ครั้ง/เดือน

6. สํานักงานเกษตรจังหวัด

- สงเสริมผลิตภัณฑ OTOP

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การแกไขปญหาความยากจน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การเปนวิทยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การวิจัย

1-2 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาผลิตภัณฑ

1 ครั้ง/เดือน

- โครงการ Fix it Center

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- งานมชช.

1 ครั้ง/เดือน

- งานจัดเก็บขอมูล

1 ครั้ง/เดือน

- ประสานงบประมาณสนับสนุนกลุม องคกร

1 ครั้ง/เดือน

3. สนง.สาธารณสุขจังหวัด
4. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
8. สถานบันการศึกษาสังกัด
กรมอาชีวศึกษา
9. ทองถิ่นจังหวัด
10. องคการบริหารสวนจังหวัด

11. หอการคา/สภาอุคสาหกรรมฯ - การสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน
12. พัฒนาสังคมจังหวัด
13. แรงงานและสวัสดิการสังคม

1 ครั้ง/เดือน

- มชช.

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาองคกรสตรี/เด็ก/เยาวชน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การแกไขปญหาความยากจน

1 ครั้ง/เดือน

14. ประชาสังคม (ภาคประชาชน) - การพัฒนาศักยภาพกลุม/องคกร

1-2 ครั้ง/สัปดาห

15. กกต. จังหวัด

- งานประชาธิปไตย/การเลือกตั้ง

1-2 ครั้ง/เดือน

16. ธนาคาร/สถาบันการเงิน

- การสนับสนุนทุนใหกลุม/องคกรชุมชน

1 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาหมูบานทองเที่ยว/

1 ครั้ง / เดือน

17. การทองเที่ยว
18.หนวยงานอื่นๆ

- การดําเนินงานยุทธศาสตรจังหวัด
1. ประสานการดําเนินงาน

เมื่อถูกรองขอ

2. สงเสริม

เมื่อตองการ

3. สนับสนุน

การสนับสนุน
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักพัฒนาชุมชน
: นักพัฒนาชุมชน
: Community Development Officer

ระดับ

: 3 – 5 ( K1 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 7 (พัฒนาการอําเภอ)
: เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 6 (พัฒนาการกิ่งอําเภอ)
: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา วิเคราะหชุมชน จัดทําแผนงานโครงการ สงเสริมการบริหารจัดการชุมชน เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการขับเคลื่อนและเอื้ออํานวยใหเกิดกระบวนการพัฒนาชุมชน ตลอดจน
พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน เพื่อใหชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานปฏิบัติการแผนงาน
- คนหา รวบรวม จัดเตรียม และศึกษา
เอกสาร ยุทธศาสตร นโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง กรม กลุมจังหวัด
จังหวัด และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของใน
งานพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อนํามาประกอบการจัดทําแผน
ปฏิบัติการ และจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ

- แผนปฏิบัติการสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- ผลการเบิกจายงบประมาณถูกตองตาม
ระเบียบ ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
(วัดเฉพาะงานตามภารกิจ)
- จํานวนองคความรูจากการสรุปบทเรียน
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน
- ผลการประเมินสมรรถนะของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชน
- การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูลเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม

- ดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
แผนกลยุทธ ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และตามแผนปฏิบัติการ

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- วิเคราะหสภาพปญหา การดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนในโครงการ/กิจกรรม ที่
รับผิดชอบ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนจัดทํารายงาน สรุปสภาพ
ปญหาการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

- เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาเปนขอมูล
ในการกําหนดนโยบาย แนวทาง
กิจกรรมการดําเนินงาน ในการแกไข
ปญหาความตองการของชุมชนได
อยางถูกตอง

- รวมวางแผน ติดตาม ประเมินผล สรุป
รวบรวม รายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน รวมถึงการรายงานผลการ
ดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ

- เพื่อเปนขอมูลในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

- ประสานความรวมมือและดําเนินการ
งานพัฒนาชุมชน รวมกับสวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา

- เพื่อบูรณาการความรวมมือ ใหเกิด
การสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู
ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ และ
ทรัพยากร

งานปฏิบัติการวิชาการ
- ศึกษาชุมชน และใหการศึกษาชุมชน
วิเคราะห วิจัย พัฒนารูปแบบวิธีการใน
การดําเนินงานพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม
สอดคลองกับบริบทและสภาพพื้นที่
- สงเสริม สนับสนุน วิจัย และพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในรูปแบบตางๆ

- เพื่อศึกษาวิจัยชุมชน ในการพัฒนา
และปรับปรุงวิธีการทํางานใหเหมาะสม
สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
และสภาพพื้นที่
- เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูและ
กระบวนการมีสวนรวม ของชุมชน
ตลอดจนการสรางความตระหนักให
ชุมชนเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
ทํางานตามหลักการ และกระบวนการ
พัฒนาชุมชน
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานปฏิบัติการวิชาการ
- ใหบริการวิชาการ รวมทั้งการถายทอด
ความรูเชิงวิชาการแกผูนําชุมชน องคกร
ชุมชน เครือขายองคกรชุมชนและ ชุมชน
ตลอดจนหนวยงานตางๆ และภาคีการ
พัฒนาในพื้นที่

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- จัดทํา และพัฒนาระบบการจัดการความรู
ของหนวยงาน

- เพื่อวางระบบการจัดการความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นภายในชุมชน

- ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการจัดการ
ความรู และภูมิปญญาทองถิ่น แก
เจาหนาที่ ผูนําชุมชน องคกรชุมชน
เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน

- เพื่อพัฒนาทักษะดานการจัดการความรู

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่รับผิดชอบ

- เพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพ
การทํางานของสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ

งานปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
- ดําเนินกิจกรรมในการสงเสริม และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู และกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ
- ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการจัดตัง้
กลุม/ องคกรชุมชน เครือขายองคกร
ชุมชน รวมถึงการแสวงหาและ พัฒนา
คุณภาพของผูนําชุมชน และกลุม
เศรษฐกิจ ชุมชน
- สํารวจ จัดระดับ คุณภาพกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนในระดับอําเภอ ตลอดจนติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนิน
งานพัฒนาชุมชนรายกิจกรรม
- ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อซอมบํารุง
กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีปญหาในระดับ
อําเภอ ตําบล หมูบาน

- เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูและ
กระบวนการมีสวนรวม ของชุมชน
ตลอดจนการสรางความตระหนักให
ชุมชน เล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
ทํางานตามหลักการ และกระบวนการ
พัฒนาชุมชน

- เพื่อเปนขอมูล ประกอบการวางแผน
และกําหนดแนวทาง ใหการสนับสนุน
แกไขปญหา และ พัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมตางๆ ในงานพัฒนาชุมชนได
อยางถูกตอง เหมาะสม
- เพื่อซอมบํารุง และฟนฟูกิจกรรม
พัฒนาชุมชนที่ประสบปญหา

- ดําเนินการสรางเครือขายพันธมิตรระดับ
อําเภอในงานพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทํา
และแลกเปลี่ยนขอมูลภูมิปญญา

- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูลความรู
ดานวิชาการ และขอมูลภูมิปญญา
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน

- ดําเนินการ และ เอื้ออํานวยใหเกิดเวที
เสวนาสาธารณะ (เวทีประชาคม) เพื่อสง
ผานขอมูลขาวสาร และรับรูขาวสารจาก
ชุมชน ตลอดจนการสรุปบทเรียนจากการ
ทํางาน

- เพื่อจัดใหมีเวทีสาธารณะในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรุปบทเรียน
ที่สําคัญในชุมชน

- สงเสริม พัฒนา ประสานงาน และสนับสนุน
การบริหารจัดการกองทุนตางๆ ในชุมชน
ใหสามารถบริหารเงินทุน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- เพื่อใหการบริหารจัดการกองทุนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบ
บรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน
และเปนแหลงทุนคุณภาพในชุมชน

- ดําเนินการและบูรณาการความรวมมือใน
การปฏิบัติงานรวมกับภาคีการพัฒนา ทั้ง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน
ผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขาย
องคกรชุมชน

- เพื่อบูรณาการความรวมมือ ใหเกิดการ
สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งใน
ดานวิชาการ งบประมาณ และทรัพยากร
เปนประโยชนตอการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
- ผลิต จัดทําและเผยแพร ประชาสัมพันธ
เอกสารทางวิชาการ หรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนใน
ทุก ๆ ดาน และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
แหลงทุน หรือกองทุนตางๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
งานขอมูลสารสนเทศชุมชน
- สงเสริม พัฒนา ประสานงาน สรางความ
เขาใจ ตลอดจนติดตามใหการสนับสนุน
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
รวมทั้ง สงเสริมการใชประโยชนจาก
ขอมูลแกกลุมเปาหมาย (เจาหนาที่ ผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกร
ชุมชน และภาคีการพัฒนา)

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร ผลการ
ดําเนินงานและ ใหบริการขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อสรางความเขาใจ และสรางความ
ตระหนักในการบริหารจัดการ และ
การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ
ชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน

- ศึกษา จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนระดับอําเภอ

- เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผน
การพัฒนาทองถิ่นและชุมชน

- ผลิตและจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศชุมชน ระดับอําเภอตลอดจน
การใหบริการขอมูลสารสนเทศชุมชนแก
สวนราชการ หนวยงานตางๆ และภาคี
การพัฒนา

- เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธและเปน
ขอมูลในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบ
ั
มอบหมาย ( อาทิ เชน งานโครงการ
พระราชดําริ งานดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด งานกองทุนหมูบา น
และชุมชนเมือง งานดานสวัสดิการและ
ความมั่นคง และงานที่ไมมีหนวยงาน
รองรับในระดับพื้นที่ ฯลฯ )

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนใน
ระดับพื้นที่ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเอกภาพ โดยปฏิบัติงานในฐานะ
เปนหนวยยุทธศาสตรของรัฐ ที่ให
บริการแกชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุม องคกรชุมชน
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน
1. สํานักงานจังหวัด
2. ที่ทําการปกครองจังหวัด

เรือ
่ งที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

ความถี่โดยเฉลี่ย

- การจัดทํายุทธศาสตรจังหวัด

ดวยตนเอง

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การบริหารโครงการ CEO

หนังสือราชการ

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- โครงการแกไขปญหาความยากจน

โทรศัพท

1 ครั้ง/สัปดาห

- โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด

1 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

1-2 ครั้ง/เดือน

- โครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2 ครั้ง/เดือน

5. สํานักงานพาณิชยจังหวัด

- โครงการตลาด OTOP

1-2 ครั้ง/เดือน

6. สํานักงานเกษตรจังหวัด

- สงเสริมผลิตภัณฑ OTOP

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การแกไขปญหาความยากจน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การเปนวิทยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การวิจัย

1-2 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาผลิตภัณฑ

1 ครั้ง/เดือน

- โครงการ Fix it Center

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- งานมชช.

1 ครั้ง/เดือน

- งานจัดเก็บขอมูล

1 ครั้ง/เดือน

- ประสานงบประมาณ สนับสนุนกลุม องคกร

1 ครั้ง/เดือน

3. สนง.สาธารณสุขจังหวัด
4. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
8. สถานบันการศึกษาสังกัด
กรมอาชีวศึกษา
9. ทองถิ่นจังหวัด
10. องคการบริหารสวนจังหวัด

11. หอการคา/สภาอุตสาหกรรมฯ - การสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน
12. พัฒนาสังคมจังหวัด

1 ครั้ง/เดือน

- มชช.

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาองคกรสตรี/เด็ก/เยาวชน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

13. แรงงานและสวัสดิการสังคม - การแกไขปญหาความยากจน

1 ครั้ง/เดือน

14. ประชาสังคม (ภาคประชาชน) - การพัฒนาศักยภาพกลุม/องคกร

1-2 ครั้ง/สัปดาห

15. กกต. จังหวัด

- งานประชาธิปไตย/การเลือกตั้ง

1-2 ครั้ง/เดือน

16. ธนาคาร/สถาบันการเงิน

- การสนับสนุนทุนใหกลุม/องคกรชุมชน

1 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาหมูบานทองเที่ยว/

1 ครั้ง / เดือน

17. การทองเที่ยว
18.หนวยงานอื่นๆ

- การดําเนินงานยุทธศาสตรจังหวัด
1. ประสานการดําเนินงาน

- เมื่อถูกรองขอ

2. สงเสริม

- เมื่อตองการ

3. สนับสนุน

การสนับสนุน
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง
ระดับ
หมายเลขประจําตําแหนง
สังกัด
รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

:
:
:
:
:
:
:
:
:

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
Community Development Officer
2 - 4 หรือ 5 ( O1 - O2 )
แนบทาย
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 7 (พัฒนาการอําเภอ)
เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 6 (พัฒนาการกิ่งอําเภอ)
ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน คนหาศักยภาพ ความตองการ และปญหาตางๆ ของชุมชน โดยการ
ขับเคลื่อนและเอื้ออํานวยใหเกิดกระบวนการพัฒนาชุมชน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง
พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานปฏิบัติการแผนงาน
- คนหา รวบรวม จัดเตรียม ศึกษาเอกสาร
ยุทธศาสตร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง
กรม กลุม
 จังหวัด จังหวัด และขอมูลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อนํามา ประกอบการจัดทําแผน
ปฏิบัติการ และจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ

- วิเคราะหสภาพปญหา การดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน ในโครงการ/กิจกรรมที่
รับผิดชอบ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนจัดทํารายงานสรุปสภาพปญหา
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

- เพื่อนํามากําหนดแนวทาง กิจกรรม
ในการแกไขปญหาความตองการ
ของชุมชนไดอยางถูกตอง

- รวมวางแผน และดําเนินการ ติดตาม
ประเมินผล สรุป รวบรวม รายงานเกี่ยวกับ
การดําเนินงานพัฒนาชุมชน รวมถึงการ
รายงานผลการดําเนินงานในสวนที่
รับผิดชอบ

- เพื่อเปนขอมูลในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

- ประสานความรวมมือและดําเนินการ
งานพัฒนาชุมชน รวมกับสวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา

- เพื่อบูรณาการความรวมมือ ใหเกิด
การสนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ และ
ทรัพยากร เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน

งานปฏิบัติการวิชาการ
- รวมดําเนินการในการศึกษาวิจัยชุมชน
ใหการศึกษาชุมชน คนหาวิเคราะห
ศักยภาพปญหา และความตองการของ
ชุมชน โดยผานกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
- สงเสริม และดําเนินการดานการจัดการ
ความรู และภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน

- เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูและ
กระบวนการมีสวนรวม ของชุมชน
ตลอดจนการสรางความตระหนักให
ชุมชน เล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
ทํางานตามหลักการ และกระบวนการ
พัฒนาชุมชน
- เพื่อวางระบบการจัดการความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นภายในชุมชน

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธก
ี ารทํางาน
ใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- แผนปฏิบัติการสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน
- ผลการประเมินสมรรถนะของเจาหนาที่
พัฒนาชุมชน
- การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูลเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม

คําบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ (Strategic Job Description)
ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงคหลักของงาน
( Key Responsibilities and Activities )
(Key Objectives)
งานปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
- ดําเนินการจัดกิจกรรม เพือ
่ สงเสริม และ
พัฒนากระบวนการเรียนรู และกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ
- สงเสริม สนับสนุน แสวงหา จัดตั้ง และ
พัฒนาผูนําชุมชน องคกรชุมชน เครือขาย
องคกรชุมชน ตลอดจนกลุมเศรษฐกิจชุมชน

- เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู และ
กระบวนการมีสวนรวม ของชุมชนตลอด
จนสรางความตระหนักใหชุมชนเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการทํางานตามหลัก
การ และกระบวนการพัฒนาชุมชน

- สํารวจ จัดระดับ คุณภาพกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนในระดับอําเภอ ตลอดจน ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนในรายกิจกรรม

- เพื่อเปนขอมูล ประกอบการวางแผนและ
กําหนดแนวทาง ใหการสนับสนุนแกไข
ปญหา และพัฒนาคุณภาพกิจกรรมตางๆ
ในงานพัฒนาชุมชนไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
- เพื่อซอมบํารุง และฟนฟูกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนที่ประสบปญหา

- ดําเนินการจัดกิจกรรม เพือ
่ ซอมบํารุง
กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีปญหาในระดับ
อําเภอ ตําบล หมูบาน
- สงเสริม พัฒนา ประสานงานและสนับสนุน
การบริหารจัดการกองทุนตางๆ ในชุมชน
ใหสามารถบริหารเงินทุน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- เพื่อใหการบริหารจัดการกองทุนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบ
บรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน
และเปนแหลงทุน คุณภาพในชุมชน

- สงเสริม สนับสนุน และประสานการ
ดําเนินการ จัดทําแผนชุมชน

- เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู และ
กระบวนการมีสวนรวม ของชุมชนให
ชุมชนเกิดความตระหนักในการบริหาร
จัดการและแกไขปญหาของชุมชน
- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูลความรู
ดานวิชาการ และขอมูลภูมป
ิ ญญาที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน

- สรางเครือขายพันธมิตร งานพัฒนาชุมชน
ระดับอําเภอ โดยการจัดทําและแลกเปลี่ยน
ขอมูลภูมิปญญา
- ดําเนินการและเอื้ออํานวย ใหเกิดเวที
เสวนาสาธารณะ (เวทีประชาคม) เพื่อสง
ผานขอมูลขาวสาร และรับรูขาวสารจาก
ชุมชน ตลอดจนการสรุปบทเรียนจากเวที

- เพื่อจัดใหมีเวทีสาธารณะในการแลก
เปลี่ยน เรียนรู และการสรุปบทเรียนที่
สําคัญในชุมชน

- ดําเนินการและบูรณาการความรวมมือใน
การปฏิบัติงานรวมกับภาคีการพัฒนา ทั้ง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน
ผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขาย
องคกรชุมชน

- เพื่อบูรณาการความรวมมือ ใหเกิดการ
สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งใน
ดานวิชาการ งบประมาณและทรัพยากร
เปนประโยชนตอการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน

- ผลิต จัดทําและเผยแพร ประชาสัมพันธ
เอกสารทางวิชาการ หรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนใน
ทุกๆ ดาน และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
แหลงทุน หรือกองทุนตางๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน

- เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ผลการ
ดําเนินงานและ ใหบริการขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน

งานขอมูลสารสนเทศชุมชน
- สงเสริม พัฒนา ประสานงาน สรางความ
เขาใจ ตลอดจนติดตามใหการสนับสนุน
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
รวมทั้ง สงเสริมการใชประโยชนจาก
ขอมูลแกกลุมเปาหมาย (เจาหนาที่ ผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกร
ชุมชน และภาคีการพัฒนา)

- เพื่อสรางความเขาใจ และสรางความ
ตระหนักในการบริหารจัดการ และ
การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ
ชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน
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ตัวชี้วด
ั ผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานขอมูลสารสนเทศชุมชน
- ศึกษา จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ระดับอําเภอ
- ผลิตและจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศชุมชน ระดับอําเภอตลอดจน
การใหบริการขอมูลสารสนเทศชุมชนแก
สวนราชการ หนวยงานตางๆ และภาคี
การพัฒนา
งานสํานักงาน
- ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
- ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบ
ั
มอบหมาย ( อาทิ เชน งานโครงการ
พระราชดําริ งานดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด งานกองทุนหมูบา น
และชุมชนเมือง งานดานสวัสดิการและ
ความมั่นคง และงานที่ไมมีหนวยงาน
รองรับในระดับพื้นที่ ฯลฯ )

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผน
การพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
- เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธและเปน
ขอมูลในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อใหการเบิกจายเปนไปตามระเบียบ
- เพื่อใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ

- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนในระดับ
พื้นที่ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดย
ปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวยยุทธศาสตร
ของรัฐ ที่ใหบริการแกชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)

ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คําบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ (Strategic Job Description)
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การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิเชน

1. องคการบริหารสวนตําบล

2.องคการบริหารสวนจังหวัด

3. เทศบาล
4.สํานักงานงานทองถิ่นอําเภอ
5.สํานักงานเกษตรอําเภอ

เรือ
่ งที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

ความถี่

- ประสานการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน

ดวยตนเอง

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การขอรับการสนับสนงบประมาณ

หนังสือราชการ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การจัดเก็บขอมูลเพือ
่ การพัฒนาชนบท

โทรศัพท

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน

1-2 ครั้ง/เดือน

- การขอรับการสนับสนงบประมาณ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การจัดเก็บขอมูลเพือ
่ การพัฒนาชนบท

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน

1-2 ครั้ง/เดือน

- การขอรับการสนับสนงบประมาณ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การจัดเก็บขอมูลเพือ
่ การพัฒนาชนบท

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานแผนการพัฒนาทองถิ่น

1-2 ครั้ง/เดือน

- การสงเสริมและพัฒนากลุม
 เศรษฐกิจชุมชน

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานการจัดเก็บและใชประโยชนขอมูล

1-2 ครั้ง/เดือน

เพื่อการพัฒนาชนบท

6.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

- การสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานการจัดเก็บและใชประโยชนขอมูล

1-2 ครั้ง/เดือน

เพื่อการพัฒนาชนบท
7.ที่ทําการปกครองอําเภอ

8.เครือขายกลุมอาชีพ เครือขาย
ผูประกอบการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (นตผ.)

9.เครือขายกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง

10.โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

11.ธนาคาร/สถาบันการเงิน

12.หนวยงานอื่นๆ

- การจัดทําแผนพัฒนาอําเภอ

ดวยตนเอง

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานการดําเนินงานตามนโยบาย

หนังสือราชการ

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ

โทรศัพท

1-2 ครั้ง/เดือน

- การดําเนินงาน/การพัฒนาคุณภาพกลุม

1-2 ครั้ง/เดือน

- การผลิต การจําหนายและการตลาด

1-2 ครั้ง/เดือน

- การสนับสนุนงบประมาณ/ประสานแหลงทุน

1-2 ครั้ง/เดือน

- การดําเนินงานของกองทุนหมูบานฯ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การไกลเกลี่ยขอขัดแยง

1-2 ครั้ง/เดือน

- การจัดทํางบดุล-บัญชี

1-2 ครั้ง/เดือน

- การจัดเวทีประชาคม

1-2 ครั้ง/เดือน

- การบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น

1-2 ครั้ง/เดือน

- การสนับสนุนวิชาการดานการเงิน-บัญชี

1-2 ครั้ง/เดือน

- การจัดทําแผนธุรกิจ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การสนับสนุนแหลงทุน

1-2 ครั้ง/เดือน

- ประสานการดําเนินงาน

- เมื่อถูกรองขอ

- สงเสริม

- เมื่อตองการ

- สนับสนุน

การสนับสนุน

คําบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ (Strategic Job Description)
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง
ระดับ
หมายเลขประจําตําแหนง
สังกัด
รายงานโดยตรงตอ

ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8
เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8 (พัฒนาการจังหวัด)
Chief , Community Development Provincial Office
8 บก ( M1 )
แนบทาย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผูวาราชการจังหวัด
นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 ว (หัวหนากลุมงานฯ)
เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 6 หรือ 7 (พัฒนาการอําเภอ/กิ่งอําเภอ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 (หัวหนาฝายอํานวยการ)

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
วางแผน กําหนดทิศทาง การบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ใหสอดคลองกับนโยบายกรมฯกระทรวง
รัฐบาล รวมถึงบริหารการพัฒนา ในสวนที่เกี่ยวของกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ตอบสนองตอความตองการของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ สามารถสรางคุณคาและความพึง
พอใจใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของกับองคกร (Stakeholders)
บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน = บริหารงานตามภารกิจ (Functions) 8 ขอ ของกรมการพัฒนาชุมชน
(เปนอํานาจหนาที่ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมฯ พ.ศ. 2545)
= บริหารงานตาม นโยบายหรือเรื่องอื่นใดก็ตาม ที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบกับงานพัฒนา
บริหารการพัฒนา
ชุมชน (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณแวดลอม)อาทิ เชน วาระแหงชาติ/
Agenda Base/Area Base ฯลฯ เปนการทํางานนอกเหนือจากภารกิจ 8 ขอ

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงคหลักของงาน
( Key Responsibilities and Activities )
(Key Objectives)
งานบริหารยุทธศาสตร
- กําหนดทิศทาง และกํากับ ดูแล
- เพื่อกําหนดเปาหมายการ ทํางานพัฒนา
ยุทธศาสตรการบริหารงานพัฒนา
ชุมชน ใหสอดคลองและตอบสนองตอ
ชุมชน ระดับจังหวัดในภาพรวม
ยุทธศาสตร กรม กระทรวง รัฐบาล
จังหวัด กลุมจังหวัด
- บริหารการพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของ
- เพื่อบูรณาการงานตามภารกิจ นโยบายและ
กับ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
งานตามยุทธศาสตร ใหมค
ี วามเชื่อมโยง
สอดคลอง เปนไปในทิศทาง เดียวกัน
- วินิจฉัย สั่งการ มอบหมายงาน กํากับ
- เพื่อแกไขปญหาขอขัดของในการ
ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตาม
ปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนา
ประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ชุมชนจังหวัดและอําเภอ
- บริหารผลการปฏิบัติงานในหนวยงาน
- เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
งานกํากับการบริหารวิชาการ
- กําหนดกรอบแนวทาง ทิศทางในการ
ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควาทาง
วิชาการ ตลอดจน กํากับ ดูแล และ
บริหารการจัดการความรูในหนวยงาน
- กําหนดเปาหมาย กรอบแนวทาง
ตลอดจน กํากับ ดูแล และพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
- คิดคน ริเริ่ม สงเสริมและสนับสนุน
นวัตกรรม (เทคนิค วิชาการ ความรู
ใหม) ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน
- กํากับ ดูแลการบริหารการจัดเก็บขอมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน และสงเสริมการใช
ประโยชนจากขอมูลสารสนเทศชุมชน

- เพื่อพัฒนางานและสนับสนุนการปฏิบัติ
งานในพืน
้ ที่

- เพื่อพัฒนางานและสนับสนุนการปฏิบัติ
งานในพืน
้ ที่
- เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนใหเหมาะสม
สอดคลอง กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อบริหารการจัดเก็บขอมูลใหเปนไป
ตามเปาหมาย สามารถใชประโยชนใน
การวางแผนพัฒนาชุมชนในภาพรวม

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
- มีนโยบายและเปาหมายการทํางาน
พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได
รับอนุมัติใหดําเนินการ นอกเหนือจาก
แผนงานปกติ
- จํานวนงบประมาณดําเนินการที่ไดรับ
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงบปกติของกรมฯ
- ทัศนคติของขาราชการตอการบริหาร
งานบุคคลของจังหวัด
- อัตราการปวย สาย ขาด ลา
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน ตองไมต่ํากวา
รอยละ 80
- ผลการเบิกจายงบประมาณถูกตองตาม
ระเบียบทันตามระยะเวลาที่กําหนด
(วัดเฉพาะงานตามภารกิจ)
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหมและนํามา
ใชประโยชนในงานพัฒนาชุมชน
- คะแนนผลสํารวจภาพลักษณของ
องคกร
- จํานวนครั้งที่มีการประชาสัมพันธ หรือ
แถลงขาวผานสื่อตางๆ
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานกํากับ ดูแล และสนับสนุนการ
บริหาร
- บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดวาง
อัตรากําลังเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ใน
จังหวัด อําเภอ ใหเหมาะสมกับทักษะ
ความรู ความสามารถ รวมถึงการ
ประเมินผลงาน สรางแรงจูงใจ และ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชา
- กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน และ
เอื้ออํานวยการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับ
บัญชา
- บริหารงบประมาณ วางแผน ควบคุม
การเบิกจายงบประมาณ ในการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหเกิดความ
คุมคา มีประสิทธิภาพ
- ใหขอมูล ขอเสนอ แนวทางเกี่ยวกับ
งานพัฒนาชุมชนที่ถูกตอง ทันทวงที
ตอผูวาราชการจังหวัด

- แสวงหาและบูรณาการความรวมมือ
กับสวนราชการ หนวยงานตางๆ
และภาคีการพัฒนา
- กําหนดแนวทาง บริหารจัดการ ดาน
การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลทาง
วิชาการ และขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน
งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เกี่ยวของตามที่ได
รับมอบหมาย (อาทิเชน งานกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง งานโครงการ
พระราชดําริ งานดานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคง และงานที่ไมมีหนวย
งานรองรับในระดับพื้นที่ ฯลฯ )

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อใหผูใตบังคับบัญชา มีสมรรถนะ
สามารถ ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จน
บังเกิดผลสัมฤทธิ์

- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางาน
- เพื่อใหเกิดความคุมคา โปรงใสมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามวัตถุประสงค
และระยะเวลาที่กําหนด
- เพื่อใหสามารถแกไขปญหาขอขัดของ
ในงานพัฒนาชุมชนไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและเปนแนวทางการตัดสินใจ
ใหการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน ภายในจังหวัด
- เกิดการสนับสนุน แลกเปลี่ยนทรัพยากร
และวิชาการ เพื่อประโยชนในงาน
พัฒนาชุมชน
- เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ผลการ
ดําเนินงาน และสรางภาพลักษณใหกับ
องคกร ในการเปนหนวยยุทธศาสตร
ของรัฐ ในการพัฒนาชนบท
- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนในระดับ
พื้นที่ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เอกภาพโดย ปฏิบัติงานในฐานะเปน
หนวยยุทธศาสตรของรัฐ ในการพัฒนา
ชนบท ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย
- การอนุมัติจด
ั ซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ภายใน
วงเงินที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชา
- การอนุญาตการลา ของขาราชการในสํานักงานฯ
- การอนุญาตขาราชการภายในสํานักงานไปราชการทั้งในและ
นอกเขตจังหวัด
- การอนุมัติเบิกจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สวัสดิการ
คาเชาบาน และเงินยืม
- การพิจารณาดําเนินการทางวินัย (ตัดเงินเดือน 5%)
- การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการแทน

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- การเสนอขอมูลตอผวจ.
1) การพิจารณาความดีความชอบ
2) การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการในสังกัด
3) การพิจารณาดําเนินการทางวินัยที่นอกเหนือจาก
การตัดเงินเดือน 5%
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน

เรื่องที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

ความถี่โดยเฉลี่ย

- ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด

ดวยตนเอง

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- งบประมาณ CEO

ประชุม

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- นโยบายกระทรวงมหาดไทย

หนังสือราชการ

1 ครั้ง/สัปดาห

- การเขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน

โทรศัพท

1 ครั้ง/สัปดาห

ตางๆ ของจังหวัด (ประชุมประจําเดือน)
1. สํานักงานจังหวัด

1) กบจ.

1-2 ครั้ง/สัปดาห

2) ระบบขอมูล/ สารสนเทศ

1-2 ครั้ง/สัปดาห

3) งานเทศกาลของจังหวัด

1-2 ครั้ง/เดือน

4) ฯลฯ
- การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
Blueprint for Change

2. ที่ทําการปกครองจังหวัด

1-2 ครั้ง/เดือน
1-2 ครั้ง/เดือน

- การแกไขปญหาความยากจน (ศตจ.)

2 ครั้ง/เดือน

- จังหวัดเคลือ
่ นที่

2 ครั้ง/เดือน

- สภากาแฟ/ Morning Brief

2 ครั้ง/เดือน

- ยาเสพติด
- การประสานการดําเนินงานตางๆ ใน
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

1 ครั้ง/เดือน

สวนที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน
เชน ผูนํา องคกร เครือขาย อาชีพ
การคามนุษย สตรีฯลฯ
- การประสานการดําเนินงานตางๆ ในสวนที่

4. สํานักงานพาณิชยจังหวัด

เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน เชน การ
สงเสริมการตลาด / OTOP

5. สํานักงานเกษตรจังหวัด
6. สํานักงานทองถิ่นจังหวัด

1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน

- การประสานการดําเนินงานตางๆ ในสวนที่
เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน
- คณะกรรมการตาง ๆ ในทองถิ่น (อบจ. อบต.

1 ครั้ง/สัปดาห

เทศบาล)
7. สํานักงานทองเที่ยว
8. องคกรเครือขาย (กทบ.นตผ.
กพสจ. สมาคมผูนํา อช.)
9. หนวยงานอื่นๆ

จัดทําแผนการทองเที่ยว
- ติดตามใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของผูนํา กลุม องคกร เครือขาย

1 ครั้ง/เดือน
6 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน

1. ประสานการดําเนินงาน

เมื่อถูกรองขอ

2. สงเสริม

เมื่อตองการ

3. สนับสนุน

การสนับสนุน
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน (หัวหนากลุมงาน)
: Community Development Specialist

ระดับ

: 7ว หรือ 8ว ( K3 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

รายงานโดยตรงตอ

: เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8

ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 , 6ว และ 6ว หรือ 7ว
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 3 - 5

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
บริหารแผนงาน / โครงการ ประสานและบูรณาการความรวมมือเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิใ์ นงาน ศึกษา วิเคราะห วิจัย
คนควาทางวิชาการ พัฒนารูปแบบและควบคุมคุณภาพงานวิจัย คิดคนสิ่งใหม เพื่อประยุกตใชในงาน รวมถึงปรับรูปแบบ และ
วิธีการทํางานในจังหวัด ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุม
 จังหวัด

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานวางแผนกลยุทธ
- ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตรของ
ของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด กลุม
จังหวัด และศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในงานพัฒนาชุมชน นํามาจัดทํายุทธศาสตร
กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน และจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อแปลงนโยบายสูการปฏิบัติให
เกิดความความชัดเจน เปนรูปธรรม
สามารถวัดผลได

- วางแผนกลยุทธการพัฒนาชุมชนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว

- เพื่อใหการดําเนินงานยุทธศาสตร
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

- กําหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อรองรับ
แผนงาน

- เพื่อใหสอดรับกับแผนกลยุทธที่
ที่กําหนดไว

- บริหารแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ และวางระบบการติดตาม
ประเมินผล

- เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเกิดความคุมคา

งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย เรื่องที่ยากและ
มี ค วามซั บ ซ อ นเป น พิ เ ศษ ต อ งอาศั ย
ประสบการณ ความรูทางวิชาการในระดับ
สูงและการคนควาอางอิง เพื่อพัฒนางาน
ในภาพรวมของจังหวัด
- กําหนดแนวทาง วิธีการ ในการศึกษา
วิเคราะห วิจัย และคนควาทางวิชาการ
รวมถึงการพัฒนา และควบคุมคุณภาพ
ของงานวิจัย ตลอดจนเสนอแนะ ให
คําปรึกษา ใหความเห็นเพือ
่ ปรับปรุงงาน
ดานวิชาการ แกผูปฏิบัติงานวิชาการและ
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่

- เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนา
ชุมชนใหเหมาะสมกับ พื้นที่ สอดคลอง
กับยุทธศาสตร

- เพื่อพัฒนางานและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
ระดับจังหวัด
- แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด
- แผนการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
- % ของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผน
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได
รับอนุมัติใหดําเนินการนอกเหนือจาก
แผนงานปกติ
- จํานวนงบประมาณดําเนินการที่ไดรับ
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงบปกติของกรมฯ
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- เอกสาร แนวทาง คูมือวิธีการปฏิบัติ
งานพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice)
- ความพึงพอใจของผูที่ไดรับบริการ
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสมกับพื้นที่
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- คาคะแนนจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- % หรือระดับความนาเชื่อถือ หรือการ
ไดรับการยอมรับจากเจาหนาที่ในระดับ
อําเภอ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหมและนํามา
ใชประโยชนในงานพัฒนาชุมชน
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ
- วางแผนพัฒนา การปฏิบัติงาน นิเทศ
ติดตาม สงเสริม และใหการสนับสนุน
ดานวิชาการ แกผูใตบังคับบัญชา และ
เจาหนาที่พฒ
ั นาชุมชน

- เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนในพื้นที่

- ใหการศึกษา ใหคําปรึกษา และพัฒนา
การถายทอดองคความรู แกเจาหนาที่
ผูนําชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกร
ชุมชนและชุมชน

- เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของระบบการสนับสนุนการทํางาน
ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และอําเภอ

- ศึกษา คนควา วิเคราะห กําหนดแนวทาง
วางระบบ และพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูของหนวยงาน

- เพื่อวางระบบการจัดการความรูของ
หนวยงาน

- วางแผน กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ (ความรู ความสามารถ ทักษะ
และทัศนคติ) ของเจาหนาที่ในการจัดการ
ความรู

- เพื่อใหไดแผนการพัฒนาและเพิ่ม
สมรรถนะดานการจัดการความรู
ใหแกเจาหนาที่

- วางแผน กําหนดกรอบแนวทางการศึกษา
คนควา วิเคราะห วิจัย ในการพัฒนา
กิจกรรม และวิธีการสงเสริมการเรียนรู
ในองคกร

- เพื่อใหไดแผน และกรอบแนวทาง
ในการพัฒนากิจกรรมและวิธีการ
สงเสริมการเรียนรู

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

งานสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ชุมชน
- กําหนดแนวทาง และวิธีการในการพัฒนา
สมรรถนะของเจาหนาที่ ในการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู และกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน ในรูปแบบตางๆ
เพื่อใหเจาหนาที่สามารถปฎิบัติงาน ได
อยางมีประสิทธิภาพ

- เพื่อใหไดแนวทางและวิธก
ี ารในการ
ดําเนินกิจกรรม ที่มค
ี วามเหมาะสม
ตลอดจนสรางความตระหนักใหชุมชน
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
ทํางานตามหลักการ และกระบวนการ
พัฒนาชุมชน

- กําหนดแนวทาง และวิธีการในการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาชุมชน ในภาพรวมของ
จังหวัด สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
นําเสนอผูบังคับบัญชา

- เพื่อจัดทําแนวทาง ในการประเมิน
กิจกรรม สําหรับใชเปนขอมูลในการ
ติดตามใหการสนับสนุน

- กําหนดแนวทาง และวิธีการดําเนินงาน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
พัฒนาชุมชนในระดับจังหวัด

- เพื่อใหไดแนวทางและวิธีการในการ
ดําเนินกิจกรรม ที่มีความเหมาะสม
สอดคลอง กับความตองการ ของ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ

- กําหนดแนวทาง และวิธีการดําเนินงาน
เพื่อซอมบํารุงกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มี
ปญหาในระดับจังหวัด

- เพื่อใหไดแนวทางและวิธีการในการ
ดําเนินการเพื่อซอมบํารุง ฟนฟู
กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีปญหา

- กําหนดแนวทาง และวิธีการดําเนินงาน
ในการสรางเครือขายพันธมิตรในงาน
พัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําและแลกเปลี่ยน
ขอมูลภูมิปญญา

- เพื่อใหไดแนวทางและวิธีการในการ
สรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานวิชาการ และ ขอมูลภูมิปญญา
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานบริหารจัดการระบบขอมูลและ
สารสนเทศชุมชน
- กําหนดแนวทางการบริหารการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

- เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บขอมูล
และการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
ชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

- กําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะในการ
บริหารจัดการระบบขอมูล แกเจาหนาที่
ตลอดจนสงเสริม เผยแพรการใชประโยชน
จากขอมูลสารสนเทศชุมชน

- เพื่อใหไดแนวทาง และวิธีการพัฒนา
ทักษะดานการบริหารจัดการระบบ
ขอมูล

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดรูปแบบแนวทาง
วิธีการ และบูรณาการ การพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศชุมชนในภาพรวมของ
จังหวัด

- เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดทํา
และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ชุมชนระดับจังหวัด

- กําหนดแนวทาง วิธีการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศชุมชน
ตลอดจนวิเคราะห ติดตามการใช
ประโยชนจากระบบขอมูลสารสนเทศ
ชุมชน

- เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธและเปน
ขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด และเปนขอมูลประกอบ
การวางแผนการพัฒนาทองถิ่น และ
ชุมชน

งานสนับสนุนการบริหาร
- บริหารทรัพยากรบุคคล ประเมินผลงาน
สรางแรงจูงใจ พัฒนาผูใตบังคับบัญชา
- สงเสริม สนับสนุน และเอื้ออํานวยการ
ปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา
- ประสานและบูรณาการความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกับ สวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา
- วางแผนและดําเนินการประชาสัมพันธ
เผยแพรเอกสารทางวิชาการ หรือ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบ
ั
มอบหมาย ( อาทิ เชน งานโครงการ
พระราชดําริ งานดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด งานกองทุนหมูบา น
และชุมชนเมือง งานดานสวัสดิการและ
ความมั่นคง และงานที่ไมมีหนวยงาน
รองรับในระดับพื้นที่ ฯลฯ )

- เพื่อใหบุคลากร มีสมรรถนะสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์
- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางาน
- เกิดการสนับสนุน แลกเปลี่ยน
ทรัพยากร เพื่อใชประโยชนในงาน
พัฒนาชุมชน
- เพื่อใหไดแผนการดําเนินงานดาน
ประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพลักษณ
ใหกับองคกร ในการเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐ ดานการพัฒนา
ชุมชน

- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนใน
ภาพรวมระดับพื้นที่ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติงานในฐานะ
เปนหนวยยุทธศาสตรของรัฐ ที่ให
บริการแกชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย
- ปฏิบัติหนาทีตามอํานาจที่ไดรับมอบจากผูบังคับบัญชา

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น

- ใหความเห็นชอบในการเสนอ................
1. การลา
2. การขออนุญาตปฏิบัติงาน
3. หนังสือ/งานสารบรรณ
4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ความดี ความชอบ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ เชน
เรื่องที่ตองติดตอ
วิธีการติดตอ
ความถี่โดยเฉลี่ย
- การจัดทํายุทธศาสตรจังหวัด
ดวยตนเอง
1-2 ครั้ง/สัปดาห
1. สํานักงานจังหวัด
- การบริหารโครงการ CEO
ประชุม
1-2 ครั้ง/สัปดาห
- โครงการแกไขปญหาความยากจน
หนังสือราชการ
1 ครั้ง/สัปดาห
2. ที่ทําการปกครองจังหวัด
- โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
โทรศัพท
1 ครั้ง/สัปดาห
- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
1-2 ครั้ง/สัปดาห
3. สนง.สาธารณสุขจังหวัด
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1-2 ครั้ง/สัปดาห
- การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
1-2 ครั้ง/เดือน
4. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
- โครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
1-2 ครั้ง/เดือน
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1-2 ครั้ง/เดือน
5. สํานักงานพาณิชยจังหวัด
- โครงการตลาด OTOP
1-2 ครั้ง/เดือน
- สงเสริมผลิตภัณฑ OTOP
1-2 ครั้ง/สัปดาห
6. สํานักงานเกษตรจังหวัด
- การแกไขปญหาความยากจน
1-2 ครั้ง/สัปดาห
- การเปนวิทยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ
1-2 ครั้ง/เดือน
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
- การวิจัย
1-2 ครั้ง/เดือน
- การพัฒนาผลิตภัณฑ
1 ครั้ง/เดือน
8. สถาบันการศึกษาสังกัด
กรมอาชีวศึกษา
- โครงการ Fix it Center
1-2 ครั้ง/สัปดาห
- งานมชช.
1 ครั้ง/เดือน
9. ทองถิ่นจังหวัด
- งานจัดเก็บขอมูล
1 ครั้ง/เดือน
10. องคการบริหารสวนจังหวัด
- ประสานงบประมาณ สนับสนุนกลุม องคกร
1 ครั้ง/เดือน
11. หอการคา/สภาอุคสาหกรรมฯ
- การสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน
1 ครั้ง/เดือน
- มชช.
1-2 ครั้ง/สัปดาห
12. พัฒนาสังคมจังหวัด
- การพัฒนาองคกรสตรี/เด็ก/เยาวชน
1-2 ครั้ง/สัปดาห
13. แรงงานและสวัสดิการสังคม
- การแกไขปญหาความยากจน
1 ครั้ง/เดือน
14. ประชาสังคม (ภาคประชาชน)
- การพัฒนาศักยภาพกลุม/องคกร
1-2 ครั้ง/สัปดาห
15. กกต. จังหวัด
- งานประชาธิปไตย/การเลือกตั้ง
1-2 ครั้ง/เดือน
16. ธนาคาร/สถาบันการเงิน
- การสนับสนุนทุนใหกลุม/องคกรชุมชน
1 ครั้ง/เดือน
- การพัฒนาหมูบานทองเที่ยว/
1 ครั้ง / เดือน
17. การทองเที่ยว
- การดําเนินงานยุทธศาสตรจังหวัด
1 ครั้ง / เดือน
1. ประสานการดําเนินงาน
เมื่อถูกรองขอ
18.หนวยงานอื่นๆ
2. สงเสริม
เมื่อตองการ
3. สนับสนุน
การสนับสนุน
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ชื่อตําแหนง

: Community Development Specialist

ระดับ

: 6ว , 6ว หรือ 7ว

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

รายงานโดยตรงตอ

: เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8

( K2 )

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 7ว หรือ 8 ว (หัวหนากลุมงาน)
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย และนํามาประยุกตใชในงาน พัฒนารูปแบบ และวิธีการทํางานใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด จัดทําแผนงาน โครงการ จัดทําขอมูล
สารสนเทศชุมชน รวมถึงใหคําปรึกษา แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหบริการดานวิชาการ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตรและคํารับรอง เพื่อใหอําเภอ/กิ่งอําเภอ สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานวางแผนปฏิบัติการ
- ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร
ของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด
กลุมจังหวัด และขอมูลตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ และ
เปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การในระดับจังหวัด และจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ

- วิเคราะหสภาพปญหา การดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนของจังหวัดในภาพรวม
ระดับแผนงาน

- เพื่อนําเสนอผูบริหาร สําหรับใชเปน
ขอมูลในการกําหนดเปาหมายทิศทาง
การดําเนินงานพัฒนาชุมชน

- จัดทําแนวทางการดําเนินงาน แผนงาน
โครงการ งบประมาณ

- เพื่อเปนคูมือในการดําเนินงาน

- จัดทําแนวทางการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน

- เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย

งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย เรื่องที่ยากและ
มีความซับซอน ตองอาศัยความรูทาง
วิชาการในระดับสูง และการคนควา
อางอิง เพื่อพัฒนางานของกลุมงาน/
ฝาย

- เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการทํางาน
พัฒนาชุมชนใหมีความ เหมาะสมกับ
พื้นที่

- ออกแบบกระบวนการ พัฒนาเครื่องมือ
ประมวลผลการศึกษา วิเคราะห วิจัย
คนควาทางวิชาการ รวมทั้งเสนอแนะ
ใหคําปรึกษา ใหความเห็นเพื่อปรับปรุง
งานดานวิชาการ แกผูปฏิบัติงานวิชาการ
และ ผูปฏิบัติงานในพื้นที่

- เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือในการ
ศึกษา วิเคราะห วิจัยการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน
- เพื่อพัฒนางานและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่

- ออกแบบเครื่องมือ จัดทําแผนพัฒนา
การปฏิบัติงาน และแผนการนิเทศ
ติดตาม สงเสริม ใหการ สนับสนุนดาน
วิชาการแกเจาหนาที่พัฒนาชุมชน

- เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือในการ
ติดตาม นิเทศใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนระดับ
จังหวัด
- แผนปฏิบัติการสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด
- แผนการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
- % ของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผน
- % โครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ
นอกเหนือจากงบประมาณปกติของกรม
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- จํานวนกิจกรรมที่มีปญหาไดรับการ
ซอมบํารุง ฟนฟู
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ผลสําเร็จ (Best Practice)
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- % หรือระดับความนาเชื่อถือ หรือการ
ไดรับการยอมรับจากเจาหนาที่ในระดับ
อําเภอ
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหมและนํามา
ใชประโยชนในงานพัฒนาชุมชน
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- ใหการศึกษา พัฒนา อํานวยการใน
การถายทอดความรูเ ชิงวิชาการประยุกต
สูการปฏิบัติ แกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของระบบการสนับสนุนการทํางาน
ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และอําเภอ

- ศึกษา คนควา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบการจัดการ ความรูของ
หนวยงาน

- เพื่อออกแบบระบบการจัดการความรู
ของหนวยงาน

- ออกแบบ จัดทํา และกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะ (ความรู
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ)ของ
เจาหนาที่ในการจัดการความรู

- เพื่อใหไดแนวทางปฏิบัติในการเพิ่ม
สมรรถนะดานการจัดการความรูให
แกเจาหนาที่

- ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยออกแบบ
การพัฒนากิจกรรม และวิธีการสงเสริม
การเรียนรูในองคกร

- เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา การ
สงเสริมการเรียนรูในองคกร

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

งานสงเสริมและปฏิบัติการการบริหาร
จัดการชุมชน
- ออกแบบและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของเจาหนาที่ ตลอดจนดําเนิน
การสงเสริมและ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู และกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในรูปแบบตางๆ

- เพื่อออกแบบ และกําหนดกิจกรรม ที่
มีความเหมาะสม ตลอดจนสรางความ
ตระหนักใหชุมชน ไดเล็งเห็นถึงความ
สําคัญในการ ทํางานตามหลักการ
และกระบวนการพัฒนาชุมชน

- วิเคราะห ออกแบบเครื่องมือประเมิน
คุณภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชนในระดับ
จังหวัด

- เพื่อจัดทําเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพกิจกรรม สําหรับใชเปนขอมูล
ในการติดตามใหการสนับสนุน

- จัดทําแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ
เพื่อสงเสริม และพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
พัฒนาชุมชนในระดับจังหวัด ตาม
แนวทางที่กําหนดไว

- เพื่อใหไดแผนปฏิบัติการการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพกิจกรรมที่มีความ
เหมาะสม

- จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดกิจกรรม
เพื่อซอมบํารุงกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มี
ปญหาในระดับจังหวัด

- เพื่อใหไดแผนปฏิบัติการฟนฟู และ
ซอมบํารุงกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มี
ปญหา

- สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขาย
พันธมิตรในงานพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทํา
และแลกเปลี่ยนขอมูลภูมิปญญา

- เพื่อสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการ และ ขอมูลภูมิ
ปญญาที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
งานพัฒนาชุมชน

- ประสานและบูรณาการความรวมมือกับ
สวนราชการ หนวยงานตางๆ และภาคี
การพัฒนา

- เพื่อใหเกิดการสนับสนุน แลกเปลี่ยน
ความรู วิชาการ และทรัพยากรตางๆ
เพื่อประโยชนในงานพัฒนาชุมชน

- ออกแบบ ผลิต จัดทํา และเผยแพร
ประชาสัมพันธเอกสารทางวิชาการ หรือ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ ดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน

- เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธตางๆ
ที่การสรางภาพลักษณใหกับองคกร
ในการเปนหนวยยุทธศาสตรของรัฐ
ดานการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานวางแผนและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศชุมชน
- วางแผนการสงเสริม และแผนการ
ติดตามใหการสนับสนุนการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

- เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บขอมูล
และการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
ชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

- สงเสริม พัฒนาทักษะในการบริหาร
จัดการระบบขอมูลแกเจาหนาที่ ผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกร
ชุมชน และภาคีการพัฒนา

- เพื่อเสริมสรางทักษะดานการบริหาร
จัดการระบบขอมูล

- ศึกษา วิเคราะห จัดทํา ออกแบบ
พัฒนา และสงเสริมการใชประโยชน
จากระบบขอมูลสารสนเทศชุมชน

- เพื่อออกแบบระบบพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศชุมชนระดับจังหวัด

- ออกแบบ ผลิต และจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศชุมชน
ระดับจังหวัด ตลอดจนการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศชุมชนแกสวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคการพัฒนา

- เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธและเปน
ขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด ตลอดใชเปนขอมูล
ประกอบการวางแผนการพัฒนา
ทองถิ่น และ ชุมชน

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบ
ั
มอบหมาย (อาทิ เชน งานโครงการพระ
ราชดําริ งานดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด งานกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง งานดานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง และงานที่ไมมีหนวยงาน
รองรับในระดับพื้นที่ ฯลฯ )

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานใน
ภาพรวมโดยปฏิบัติงานในฐานะเปน
หนวยยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนา
ชนบท ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน
1. สํานักงานจังหวัด
2. ที่ทําการปกครองจังหวัด

เรือ
่ งที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

ความถี่โดยเฉลี่ย

- การจัดทํายุทธศาสตรจังหวัด

ดวยตนเอง

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การบริหารโครงการ CEO

ประชุม

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- โครงการแกไขปญหาความยากจน

หนังสือราชการ

1 ครั้ง/สัปดาห

- โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด

โทรศัพท

1 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

1-2 ครั้ง/เดือน

- โครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2 ครั้ง/เดือน

- โครงการตลาด OTOP

1-2 ครั้ง/เดือน

- สงเสริมผลิตภัณฑ OTOP

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การแกไขปญหาความยากจน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การเปนวิทยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การวิจัย

1-2 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาผลิตภัณฑ

1 ครั้ง/เดือน

- โครงการ Fix it Center

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- งานมชช.

1 ครั้ง/เดือน

- งานจัดเก็บขอมูล

1 ครั้ง/เดือน

10. องคการบริหารสวนจังหวัด

- ประสานงบประมาณสนับสนุนกลุม องคกร

1 ครั้ง/เดือน

11. หอการคา/สภาอุตสาหกรรมฯ

- การสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน

1 ครั้ง/เดือน

- มชช.

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาองคกรสตรี/เด็ก/เยาวชน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

13. แรงงานและสวัสดิการสังคม

- การแกไขปญหาความยากจน

1 ครั้ง/เดือน

14. ประชาสังคม (ภาคประชาชน)

- การพัฒนาศักยภาพกลุม/องคกร

1-2 ครั้ง/สัปดาห

15. กกต. จังหวัด

- งานประชาธิปไตย/การเลือกตั้ง

1-2 ครั้ง/เดือน

16. ธนาคาร/สถาบันการเงิน

- การสนับสนุนทุนใหกลุม/องคกรชุมชน

1 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาหมูบานทองเที่ยว/

1 ครั้ง / เดือน

3. สนง.สาธารณสุขจังหวัด

4. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

5. สํานักงานพาณิชยจังหวัด
6. สํานักงานเกษตรจังหวัด

7. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
8. สถาบันการศึกษาสังกัด
กรมอาชีวศึกษา
9. ทองถิ่นจังหวัด

12. พัฒนาสังคมจังหวัด

17. การทองเที่ยว

18.หนวยงานอื่นๆ

- การดําเนินงานยุทธศาสตรจังหวัด
1. ประสานการดําเนินงาน

เมื่อถูกรองขอ

2. สงเสริม

เมื่อตองการ

3. สนับสนุน

การสนับสนุน
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: Community Development Specialist

ระดับ

: 3 - 5 ( K1 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 8
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 7 ว หรือ 8 ว (หัวหนากลุมงาน)
: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานพัฒนาชุมชน จัดทําแผนงานโครงการ จัดทําขอมูล
สารสนเทศชุมชน ใหบริการดานวิชาการ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจน สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานปฏิบัติการแผนงาน
- รวบรวมเอกสาร ขอมูล นโยบาย /
ยุทธศาสตรของ รัฐบาล กระทรวง กรม
จังหวัด กลุมจังหวัด และขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชนประกอบ
การจัดทําแผนและคํารับรองใน แตละ
ระดับ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาวิเคราะห
และนําเสนอผูบริหาร ใชกําหนด
ทิศทางการทํางานและแปลงนโยบาย
สูการปฏิบัติ

- วิเคราะหสภาพปญหา การดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนของจังหวัดในระดับ
กิจกรรมตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมาย

- เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดแนวทาง
ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน

- ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ
การระดับจังหวัด

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- สรุป รวบรวมรายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนและรายงานผล
การดําเนินงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาเปนขอมูล
ในการกําหนดนโยบาย แนวทาง
การดําเนินงาน

งานปฏิบัติการวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย สํารวจขอมูล
ทางวิชาการเบื้องตนที่เกี่ยวของในงาน
พัฒนาชุมชน และรายงานการรวบรวม
ขอมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบของตนเอง

- เพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ตลอดจนพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ทํางานพัฒนาชุมชนใหมีความ
เหมาะสม กับ พื้นที่

- เก็บรวบรวม ประมวลผลขอมูลที่ไดจาก
การศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจน
เสนอแนะ ใหคําปรึกษา ใหความเห็น
เพื่อปรับปรุงงาน แกผูปฏิบัติงานในพื้นที่

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานตลอดจน
สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- จัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน และ
ดําเนินการตามแผน ในการ นิเทศ
ติดตาม สงเสริม และใหการสนับสนุน
ดานวิชาการ แกเจาหนาที่พัฒนาชุมชน

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators
-

เอกสารครบถวน ทันเวลา
แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด
แผนการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
% ของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผน
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- จํานวนองคความรูหรือขอมูลภูมิปญญา
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- % หรือระดับความนาเชื่อถือ หรือการ
ไดรับการยอมรับจากเจาหนาที่ในระดับ
อําเภอ
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

งานปฏิบัติการวิชาการ
- ใหการศึกษา ถายทอด ความรูเชิง
วิชาการ แกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และชุมชน

- เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของระบบการสนับสนุนการทํางาน
ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และอําเภอ

- จัดทํา และพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูของหนวยงาน

- เพื่อเปนแหลงรวบรวมความรูของ
หนวยงาน

- จัดทําและดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาสมรรถนะ (ความรู ความสามารถ
ทักษะ และ ทัศนคติ) ของเจาหนาที่
ในการจัดการความรู

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะดาน
การจัดการความรูใหแกเจาหนาที่

- ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะ
ของเจาหนาที่ใหเกิดการเรียนรู

- เพื่อสงเสริมและสรางการเรียนรูใน
องคการ

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

งานปฏิบัติการการบริหารจัดการชุมชน
- ดําเนินกิจกรรมในการสงเสริม และ
พัฒนากระบวนการเรียนรู และกระบวน
การมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบ
ตางๆ

- เพื่อสรางความตระหนักใหชุมชน ไดเล็ง
เห็นถึงความสําคัญในการทํางาน ตาม
หลักการ และกระบวนการพัฒนาชุมชน

- สํารวจ จัดระดับคุณภาพกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนในระดับจังหวัด

- เพื่อเปนขอมูลในการติดตามใหการ
สนับสนุน

- ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการจัดตั้ง
กลุม/ องคกรชุมชน เครือขายองคกร
ชุมชน รวมถึงการสงเสริมและ พัฒนา
คุณภาพของผูนําชุมชน และกลุม
เศรษฐกิจชุมชน

- เพื่อสงเสริมกระบวนการกลุม และ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

- ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อซอมบํารุง
กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีปญหาใน
ระดับจังหวัด

- เพื่อฟนฟู และซอมบํารุงกิจกรรม
พัฒนาชุมชนที่มีปญหา

- ดําเนินการสรางเครือขายพันธมิตรใน
งานพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําและแลก
เปลี่ยนขอมูลภูมิปญญา

- เพื่อสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการ และ ขอมูลภูมิ
ปญญาที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
งานพัฒนาชุมชน

- ดําเนินการบูรณาการ ความรวมมือกับ
สวนราชการ หนวยงานตางๆ และภาคี
การพัฒนา

- เพื่อใหเกิดการสนับสนุน แลกเปลี่ยน
ความรู วิชาการ และทรัพยากรตางๆ
เพื่อประโยชนในงานพัฒนาชุมชน

- ผลิต จัดทําและเผยแพรประชาสัมพันธ
เอกสารทางวิชาการ หรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธตางๆ
ที่การสรางภาพลักษณใหกับองคกร
ในการเปนหนวยยุทธศาสตรของรัฐ
ดานการพัฒนาชุมชน

งานขอมูลสารสนเทศชุมชน
- สงเสริม สนับสนุน สรางความเขาใจ
ในการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนา
ชุมชนแกกลุมเปาหมาย (เจาหนาที่
ผูนําชุมชน องคกรชุมชน เครือขาย
องคกรชุมชน และภาคีการพัฒนา

- เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บขอมูล
และการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
ชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

งานขอมูลสารสนเทศชุมชน
- ศึกษา จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนระดับจังหวัด

- เพื่อใชประโยชนในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชน

- ผลิตและจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศชุมชนตลอดจนการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศชุมชนแกสวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา

- เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธและเปน
ขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับ
จังหวัด ตลอดใชเปนขอมูลประกอบการ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น และชุมชน

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เกี่ยวของตามที่ไดรบ
ั
มอบหมาย (อาทิ เชน งานโครงการพระ
ราชดําริ งานดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด งานกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง งานดานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง และงานที่ไมมีหนวยงาน
รองรับในระดับพื้นที่ ฯลฯ )

- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชน ใน
ภาพรวมระดับพื้นที่ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเอกภาพโดยปฏิบัติ
งานในฐานะ เปนหนวยยุทธศาสตร
ของรัฐ ในการพัฒนาชนบทดวย
หลักการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุม องคกรชุมชน
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน
1. สํานักงานจังหวัด
2. ที่ทําการปกครองจังหวัด

เรือ
่ งที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

ความถี่

- การจัดทํายุทธศาสตรจังหวัด

ดวยตนเอง

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การบริหารโครงการ CEO

ประชุม

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- โครงการแกไขปญหาความยากจน

หนังสือราชการ

1 ครั้ง/สัปดาห

- โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด

โทรศัพท

1 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

1-2 ครั้ง/เดือน

- โครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2 ครั้ง/เดือน

- โครงการตลาด OTOP

1-2 ครั้ง/เดือน

- สงเสริมผลิตภัณฑ OTOP

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การแกไขปญหาความยากจน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การเปนวิทยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ

1-2 ครั้ง/เดือน

- การวิจัย

1-2 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาผลิตภัณฑ

1 ครั้ง/เดือน

- โครงการ Fix it Center

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- งานมชช.

1 ครั้ง/เดือน

- งานจัดเก็บขอมูล

1 ครั้ง/เดือน

10. องคการบริหารสวนจังหวัด

- ประสานงบประมาณ สนับสนุนกลุม องคกร

1 ครั้ง/เดือน

11. หอการคา/สภาอุคสาหกรรมฯ

- การสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน

1 ครั้ง/เดือน

- มชช.

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- การพัฒนาองคกรสตรี/เด็ก/เยาวชน

1-2 ครั้ง/สัปดาห

13. แรงงานและสวัสดิการสังคม

- การแกไขปญหาความยากจน

1 ครั้ง/เดือน

14. ประชาสังคม (ภาคประชาชน)

- การพัฒนาศักยภาพกลุม/องคกร

1-2 ครั้ง/สัปดาห

15. กกต. จังหวัด

- งานประชาธิปไตย/การเลือกตั้ง

1-2 ครั้ง/เดือน

16. ธนาคาร/สถาบันการเงิน

- การสนับสนุนทุนใหกลุม/องคกรชุมชน

1 ครั้ง/เดือน

- การพัฒนาหมูบานทองเที่ยว/

1 ครั้ง / เดือน

3. สนง.สาธารณสุขจังหวัด

4. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
5. สํานักงานพาณิชยจังหวัด
6. สํานักงานเกษตรจังหวัด
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
8. สถานบันการศึกษาสังกัด
กรมอาชีวศึกษา
9. ทองถิ่นจังหวัด

12. พัฒนาสังคมจังหวัด

17. การทองเที่ยว

18.หนวยงานอื่นๆ

- การดําเนินงานยุทธศาสตรจังหวัด
1. ประสานการดําเนินงาน

เมื่อถูกรองขอ

2. สงเสริม

เมื่อตองการ

3. สนับสนุน

การสนับสนุน

คําบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ (Strategic Job Description)

คําบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ
(Strategic Job Description)
ระดับเขต

38

คําบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ (Strategic Job Description)

39

ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน)
: CD Senior Specialist, Level 9 / Director of CD Technical Assistance center

ระดับ

: 9 บส ( M2 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
: รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
: รายละเอียดตามแผนภูมิการแสดงโครงสรางของสวนราชการในสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ควบคุม กํากับ ดูแล บริหารงานพัฒนาชุมชน บริหารการพัฒนา บริหารแผนงาน โครงการ บริหารจัดการงานวิชาการ
กําหนดทิศทางในการศึกษา วิจัย คนควาทางวิชาการ เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการการถายทอดความรู
เปนผูเชี่ยวชาญในการบริหารยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมจังหวัด/จังหวัด เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ สามารถสรางประโยชนและคุณคา ใหแกหนวยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวของกับองคกร (Stakeholders)
บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน = บริหารงานตามภารกิจ (Functions) 8 ขอ ของกรมการพัฒนาชุมชน
(เปนอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมฯ พ.ศ. 2545)
บริหารการพัฒนา
= บริหารงานตามพันธกิจ (Mission) และบริหารนโยบายหรือเรื่องอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวของ สงผล
กระทบตองานพัฒนาชุมชน (ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณแวดลอม) อาทิ เชน
วาระแหงชาติ/Agenda Base/Area Base ฯลฯ

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงคหลักของงาน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน

( Key Responsibilities and Activities )

(Key Objectives)

(Job Key Performance Indicators)

งานบริหารยุทธศาสตร
- กําหนดทิศทาง และกํากับดูแลยุทธศาสตร
การบริหารงานพัฒนาชุมชน และบริหาร
การพัฒนาระดับเขตในภาพรวม
- บริหารยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ โดย
เชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับนโยบาย ผนวก
เขากับยุทธศาสตรการดําเนินงานในพืน
้ ที่
(กลุมจังหวัด/จังหวัด)
- บริหารผลการปฏิบัติงานขององคกร
- วินิจฉัย สั่งการ มอบหมายงาน ตรวจ และ
แนะนําการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน
งานกํากับการบริหารวิชาการ
- กําหนดแนวทาง ทิศทางในการศึกษาวิจัย
และคนควาทางวิชาการ ในภาพกวางรวมถึง
นําผลการวิจัยที่มีคุณภาพ มากําหนดเปน
มาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
-กําหนดทิศทาง กําหนดกรอบแนวทางการ
จัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน ผูนําชุมชน องคกร
ชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน
ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- บริหารการพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหเหมาะสม ใน
ภาพรวมระดับเขต

- เพื่อกําหนดเปาหมายการทํางาน
พัฒนาชุมชน ใหสอดคลองและ
ตอบสนองตอยุทธศาสตร กรม
กระทรวง รัฐบาล
- เพื่อบูรณาการงานตามภารกิจ และงาน
ตามยุทธศาสตรในระดับนโยบาย กับ
ระดับพื้นที่ ใหเกิดความเชื่อมโยง
สอดคลอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถสนับสนับสนุนการดําเนินงาน
ของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน
ตลอดจน วางมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิชาการ
- เพื่อวางแนวทางในการจัดทําแผน
แมบท การพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ผูนํา ชุมชน องคกร
ชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และ
ชุมชน รวมถึงการพัฒนากลุม
เศรษฐกิจชุมชน
- เพื่อจัดวางระบบการจัดการความรู
ในองคกร

- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
ระดับเขต
- แผนแมบทการดานพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและแผนแมบทดานการสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่
กําหนด
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- มีเอกสาร แนวทาง คูมือการปฏิบัติ
งานพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice)
- ความพึงพอใจของผูที่ไดรับบริการ
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสมภายในองคกร
- ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร
- คาคะแนนจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 80
- อัตราการขาด สาย ลา ปวย
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการนอกเหนือ
จากแผนงานปกติ
- จํานวนงบประมาณดําเนินการที่ไดรับ
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงบปกติของกรมฯ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานกํากับการบริหารวิชาการ
- ใหคําปรึกษา นําเสนอขอมูล และเสนอ
แนวทาง เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ที่
เหมาะสมสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานของกลุมจังหวัด/จังหวัด ใน
ความรับผิดชอบ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่

- กําหนดแนวทาง ในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน กําหนดแนวทางในการนิเทศ
ติดตาม สงเสริม และใหการสนับสนุน
ดานวิชาการ

- เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนในพื้นที่

- ใหคําปรึกษา และบริหารจัดการในการ
ถายทอดความรูแกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชนและ
ชุมชน ตลอดจนกํากับ ดูแล การติดตาม
สงเสริมใหการสนับสนุนดานวิชาการ

- เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนในพื้นที่

- คิดคน ริเริม
่ สงเสริมและสนับสนุน
นวัตกรรม (เทคนิค วิชาการ และความรู
ใหม) ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อพัฒนางานใหเหมาะสมสอดคลอง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลง

- สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การใช
ประโยชน จากขอมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน

- เพื่อเปนขอมูลในการปฏิบัตงิ านและ
ใหบริการแกสวนราชการ หนวยงาน
ตางๆ และภาคีการพัฒนา นําไปใชใน
การจัดทําแผน และวางระบบการพัฒนา

งานกํากับ ดูแล และสนับสนนุการ
บริหาร
- บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดวางอัตรา
กําลังเจาหนาที่พัฒนาชุมชนใหเหมาะสม
กับทักษะ ความรู ความสามารถ รวมถึง
การประเมินผลงาน การสรางแรงจูงใจ
และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
- กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน และเอื้อ
อํานวยการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา
- วางแผน ควบคุมการเบิกจายงบประมาณ
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ใหเกิด
ความคุมคา มีประสิทธิภาพ
- แสวงหาและบูรณาการความรวมมือ ดาน
การพัฒนาชุมชน กับ ภาคีการพัฒนาสวน
ราชการ หนวยงานตางๆ ทั้งในและตาง
ประเทศ

- เพื่อใหบุคลากร มีสมรรถนะสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์

- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางาน
- เพื่อใหเกิดความคุมคา โปรงใสมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามวัตถุประสงค
และระยะเวลาที่กําหนด
- เกิดการสนับสนุน แลกเปลี่ยนทรัพยากร
เพื่อใชในการพัฒนากลุมเปาหมายใน
ระดับจังหวัด

- ประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูล ขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของ
กลุมจังหวัด/จังหวัด ในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบ

- เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ผลการ
ดําเนินงาน และสรางภาพลักษณ
ใหกับองคกร ในการเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐ ดานการพัฒนา
ชุมชน

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนใน
ระดับพื้นที่ มีประสิทธิภาพโดย
ปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวยยุทธ –
ศาสตรของรัฐ ที่ใหบริการแกชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการ
ทํางาน/ เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม
และนํามา ใชประโยชนในงานพัฒนา
ชุมชน
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย
- การอนุมัติจด
ั ซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- การพิจารณาความดีความชอบ

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ภายใน

- การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการในสังกัด

วงเงินที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชา

- การพิจารณาดําเนินการทางวินัยที่นอกเหนือจากอํานาจที่

- การอนุญาตการลา ของขาราชการในสํานักงานฯ
- การอนุญาตขาราชการภายในสํานักงานไปราชการทั้งในและ
นอกเขตจังหวัด

ไดรับมอบหมาย
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ

- การอนุมัติเบิกจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สวัสดิการ
คาเชาบาน และเงินยืม

- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา

- การพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามอํานาจที่ไดรับมอบหมาย
- การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการแทน

ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน
1. สํานักงานจังหวัด

เรื่องที่ตองติดตอ
- การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/
จังหวัด

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วิธีการติดตอ ความถี่โดยเฉลี่ย
ดวยตนเอง
1 ครั้ง/สัปดาห
ประชุม

- การขอใชสถานที่

หนังสือราชการ

1 ครั้ง/เดือน

(องคการบริหารสวนจังหวัด,

- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โทรศัพท

1 ครั้ง/เดือน

เทศบาล,องคการบริหารสวนตําบล)

- การขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ

1-2 ครั้ง/เดือน

- ฯลฯ
3. หนวยราชการอื่นๆ

- บูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

1-2 ครั้ง/เดือน

4. ภาคเอกชน

- การขอใชสถานที่

1 ครั้ง/เดือน

- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

1 ครั้ง/เดือน

- การขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ

1 ครั้ง/เดือน

- ฯลฯ
5. ฯลฯ
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ชื่อตําแหนง

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน (หัวหนากลุมงาน)
: Community Development Senior Specialist, Level 8

ระดับ

: 8 ว ( K3 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9 บส
(ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต)
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 , 6ว , 6ว หรือ 7ว

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 3-5

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ บริหารแผนงาน/โครงการ แสวงหาและบูรณาการความรวมมือ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน
ศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควาทางวิชาการ พัฒนารูปแบบและควบคุมคุณภาพงานวิจัย คิดคนสิ่งใหม เพือ
่ ประยุกตใชในงาน
ปรับรูปแบบ และวิธีการทํางานใหมค
ี วามเหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนในแตละระดับ ตลอดจนสนับสนุน
การดําเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานวางแผนกลยุทธ
- ศึกษา วิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตร
ของรัฐบาล กระทรวง กรม กลุมจังหวัด
จังหวัด และศึกษาขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของ ในงานพัฒนาชุมชน นํามาจัดทํา
ยุทธศาสตร และกรอบแนวทางการปฏิบัติ
งาน รวมถึงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อแปลงนโยบายสูการปฏิบัติให
เกิด
ความเกิดความชัดเจน เปนรูปธรรม
สามารถวัดผลได

- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
ระดับเขต
- แผนปฏิบัติการระดับเขต
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการนอกเหนือ
จากแผนงานปกติ
- จํานวนงบประมาณดําเนินการที่ไดรับ
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงบปกติของกรมฯ
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่
กําหนด
- จํานวนเอกสารวิชาการ (งานวิจัย
กรณีศึกษา)
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- มีเอกสาร แนวทาง คูมือการปฏิบัติ
งานพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice)
- ความพึงพอใจของผูที่ไดรับบริการ
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสม
- ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร
- คาคะแนนจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 80
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการ
ทํางาน/ เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม
และนํามา ใชประโยชนในงานพัฒนา
ชุมชน

- วางแผนกลยุทธการพัฒนาชุมชนใน
เชิงบูรณาการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ตลอดจน กําหนดโครงการเพื่อรองรับ
แผนงาน

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่

- วิเคราะห ประเมินคาผลการดําเนินงาน/
กิจกรรมพัฒนาชุมชน ในภาพรวมของ
ระดับเขต และนําเสนอผลการวิเคราะห

- เพื่อเปนขอมูลในการกําหนด
แนวทาง
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
จังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

- บริหารแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และวางระบบการติดตาม ประเมินผล

งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย สํารวจขอมูลทาง
วิชาการที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน
ในเรื่องที่ยากและมีความซับซอนมากเปน
พิเศษ ตองอาศัยความรูท
 างวิชาการใน
ระดับสูง อาศัยประสบการณ และการ
คนควาอางอิง เพื่อพัฒนางานในระดับ
หนวยงาน

- เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด

- เพื่อพัฒนา และปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับ
หนวยงานใหเหมาะสม กับ พื้นที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ
- กําหนดแนวทาง วิธีการ ในการศึกษา
วิเคราะห วิจัย และคนควาทางวิชาการ
รวมถึงการพัฒนา และควบคุมคุณภาพ
ของงานวิจัย ตลอดจน เสนอแนะให
คําปรึกษา ใหความเห็นเพือ
่ ปรับปรุงงาน
ดานวิชาการ แกผูปฏิบัติงานวิชาการ
และผูปฏิบัติงานในพื้นที่

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานตลอดจน
สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่

- จัดทําแผนแมบทเพื่อสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน ผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และชุมชน ตลอดจนการสงเสริมและ
พัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชน

- เพื่อใหมีแผนแมบทในการสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน

- บริหารการพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับ
การดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหเหมาะสม
ในระดับกลุมงาน/ฝาย

- เพื่อสรางและวางระบบการเก็บรวบรวม
องคความรู ที่เหมาะสมในการดําเนิน
งานพัฒนาชุมชนใหสามารถนําไปใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ใหคําปรึกษา ใหขอมูล และขอเสนอแนะ
แนวทางเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน ที่เหมาะสม สอดคลองกับพื้นที่
จังหวัดในความรับผิดชอบ

- เพื่อชวยแกไขปญหาขอขัดของใน
งานพัฒนาชุมชน ไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและ

- กําหนดกิจกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน

- เพื่อใหไดกจ
ิ กรรมที่มีความเหมาะสม

- วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน นิเทศ
ติดตาม สงเสริม และใหการสนับสนุน
ดานวิชาการ

- เพื่อใหมีแผนฯ สนับสนุนการปฏิบัติ
งานในพื้นที่

- ใหบริการวิชาการ ใหคําปรึกษา ในการ
ถายทอดความรูแกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และชุมชนตลอดจนวางแผนการติดตาม
สงเสริมใหการสนับสนุนดานวิชาการ

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานให
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลง

- จัดทําเอกสารวิชาการ คูมอ
ื หรือแนวทาง
การปฏิบัติงาน

- เพื่อเปนคูมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่

งานบริหารจัดการระบบขอมูลและ
สารสนเทศชุมชน
- กําหนดรูปแบบ แนวทาง การจัดทําและ
บูรณาการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชุมชน
- วิเคราะห ติดตามการใชประโยชนจาก
ขอมูลสารสนเทศชุมชน

- เพื่อวางแนวทางการจัดทําระบบ
สารสนเทศชุมชน
- เพื่อนําเสนอผูบริหาร และใหบริการ
แกสวนราชการ/ หนวยงาน ตางๆ
นําไปใชเปนขอมูล ประกอบการจัด
ทําแผน / และวางระบบการพัฒนา
เชิงบูรณาการในเขตพื้นที่ความรับ
ผิดชอบ

ตัวชี้วด
ั ผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานสนับสนุนการบริหาร
- บริหารทรัพยากรบุคคล ประเมินผลงาน
สรางแรงจูงใจ พัฒนาผูใตบังคับบัญชา

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน รวมกับสวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา

- เพื่อใหบุคลากร มีสมรรถนะสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์
- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางาน
- เกิดการสนับสนุน แลกเปลี่ยนทรัพยากร
เพื่อใชในการพัฒนา กลุมเปาหมายใน
ระดับจังหวัด

- ออกแบบ เผยแพร ประชาสัมพันธเอกสาร
ทางวิชาการ หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด
ในความรับผิดชอบ

- เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ผลการ
ดําเนินงาน และสรางภาพลักษณใหกับ
องคกร ในการเปนหนวยยุทธศาสตร
ของรัฐ ดานการพัฒนาชนบท

- สงเสริม สนับสนุนและเอื้ออํานวยการ
ปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพ
รวมโดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชนบท
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย
- ปฏิบัติหนาทีตามอํานาจที่ไดรับมอบจากผูบังคับบัญชา

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหความเห็นชอบในการเสนอ................
1. การลา
2. การขออนุญาตปฏิบัติงาน
3. หนังสือ/งานสารบรรณ
4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ความดี ความชอบ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คําบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ (Strategic Job Description)

45

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน

เรื่องที่ตองติดตอ
- สนับสนุน และรายงานการขับเคลื่อนความกาวหนา

1. สํานักงานจังหวัด

2. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
3. สํานักงานพาณิชยจังหวัด
4. สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด
5. สํานักงานเกษตรจังหวัด

ประชุม

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด

หนังสือราชการ

- บูรณาการความรวมมือในการดําเนินโครงการดานการ

1 ครั้ง/เดือน

โรคเอดส และโรคติดตอตางๆ
- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีกิจกรรม

ดานเศรษฐกิจชุมชน และหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีกิจกรรม

ดานเศรษฐกิจชุมชน และหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีกิจกรรม

ดานเศรษฐกิจชุมชน และหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

7.สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด

- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีภารกิจ

ดานการสงเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
1 ครั้ง/เดือน

ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ

1 ครั้ง/เดือน

- ขอรับการสนับสนุนพันธกลาไมเพื่อการปรับปรุง

1 ครั้ง/เดือน

สภาพแวดลอม
- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีกิจกรรม

พัฒนาชุมชน
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน
- สนับสนุน สงเสริมแนะนําการบริหารการจัดเก็บขอมูล
การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศชุมชน และโปรแกรม
การจัดเก็บขอมูล

10.หนวยงานอืน
่ ๆ ที่เกี่ยวของ

โทรศัพท

ความถี่
โดยเฉลีย
่
1 ครั้ง/เดือน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การปองกัน

- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

9.องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เทศบาล
- องคการบริหารสวนจังหวัด

ดวยตนเอง

ในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองและโครงการ

6.สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

8.สํานักงานปาไมจังหวัด

วิธีการติดตอ

- ฯลฯ

เมื่อมีกิจกรรม
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: Community Development Specialist

ระดับ

: 6ว , 6ว หรือ7ว , 7ว ( K2 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9 บส
(ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต)
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 ว (หัวหนากลุมงาน/หัวหนาฝาย)

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย และนํามาประยุกตใชในงาน พัฒนารูปแบบ และวิธีการทํางานใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนในแตละระดับ จัดทําแผนงาน โครงการ จัดทําขอมูลสารสนเทศชุมชน
รวมถึงใหคําปรึกษา แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหบริการดานวิชาการ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตรและคํารับรอง สนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด ใหสามารถปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ได
ตามเปาหมาย

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานวางแผนปฏิบัติการและประสานแผน
- ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตรของ
รัฐบาล กระทรวง กรม กลุม
 จังหวัด จังหวัด
และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของในงานพัฒนา
ชุมชน เพื่อจัดทําแผนปฏิบต
ั ิการและจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อวางระบบงาน และเปนขอมูล
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ระดับเขต

- แผนปฏิบัติการระดับเขต
- % โครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ
นอกเหนือจากงบประมาณปกติของกรม
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- จํานวนกิจกรรมที่มีปญหาไดรับการ
ซอมบํารุง ฟนฟู
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ผลสําเร็จ (Best Practice)
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติไมต่ํากวารอยละ 80
- ผลการประเมินสมรรถนะของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- การจัดทํา และประมวลผลขอมูล
สารสนเทศชุมชน ถูกตอง สมบูรณ
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหมและนํามา
ใชประโยชนในงานพัฒนาชุมชน

- จัดทําแนวทาง วางแผนการดําเนินงาน
งบประมาณ โครงการ/ กิจกรรม

- เพื่อใหเกิดแนวทางการดําเนิน
การที่ชัดเจนเปนรูปธรรม

- วิเคราะหสภาพปญหา การดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ ในขอบเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนจัดทํา
รายงานสรุปสภาพปญหาการดําเนินงาน
ในแตละพื้นที่

- เพื่อนําเสนอผูบริหาร สําหรับใช
เปน ขอมูลในการกําหนด
เปาหมาย ทิศทาง การดําเนินงาน
การใหการสนับสนุน

- วางแผนการติดตาม ประเมินผล ตลอดจน
รายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
และรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ในภาพรวม

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ ใหบรรลุเปาหมาย

- บูรณาการ ความรวมมือในการประสานแผน
และบูรณาการความรวมมือในการดําเนิน
งานพัฒนาชุมชนรวมกับสวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา

- เพื่อประสานแผนการดําเนินการ
และ ประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงาน

งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย สํารวจขอมูลทาง
วิชาการที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน
ในเรื่องที่ยากและมีความซับซอน ตอง
อาศัยความรูทางวิชาการในระดับสูงและ
การคนควาอางอิง เพื่อพัฒนางานใน
ระดับกลุมงาน/ฝาย

- เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ทํางาน พัฒนาชุมชนใหมค
ี วาม
เหมาะสมกับพื้นที่
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงคหลักของงาน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน

( Key Responsibilities and Activities )

(Key Objectives)

(Job Key Performance Indicators)

งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- ออกแบบกระบวนการ พัฒนาเครื่องมือ
ในการศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควาทาง
วิชาการ ตลอดจนประมวลผล รวมทั้ง
เสนอแนะ ใหคําปรึกษา ใหความเห็นเพือ
่
ปรับปรุงงานดานวิชาการแกผูปฏิบัติงาน
ทางวิชาการและผูปฏิบัติงานในพื้นที่

- เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือในการ
ศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนพัฒนา
ขีดความสามารถทางวิชาการของ
เจาหนาที่พฒ
ั นาชุมชน

- ดําเนินการตามแผนแมบทเพื่อสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพของประชาชน ผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกร
ชุมชน และชุมชน ตลอดจนการสงเสริม
และพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชน

- เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการแลก
เปลี่ยน เรียนรู และแกไขปญหาใน
งานพัฒนาชุมชน

- สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน

- เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน

- สงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขาย
วิชาการในงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการ และ ขอมูลภูมิ
ปญญาที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
งานพัฒนาชุมชน

- สงเสริม และสนับสนุนการจัดเวทีเสวนา
สาธารณะ (เวทีประชาคม) เพื่อสงผาน
ขอมูลขาวสารและรับรูขาวสาร ตลอดจน
สรุปบทเรียนจากเวที

- เพื่อสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทั้งในดานวิชาการ ขอมูลขาวสาร
ตลอดจนทรัพยากรตางๆ เพื่อประโยชน
ในงานพัฒนาชุมชน

- ใหบริการวิชาการ อํานวยการในการ
ถายทอดความรูเชิงวิชาการ ประยุกตสู
การปฏิบัติแกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และชุมชน

- เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตลอดจนสนับสนุนการทํางานของ
จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

- จัดทําเอกสารวิชาการ คูม
 ือ หรือ
แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพื้นที่

- เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงาน

งานวางแผนและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศชุมชน
- วางแผนการสงเสริม และแผนการ
ติดตามใหการสนับสนุนการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

- เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บ
ขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

- ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ จัดทํา
พัฒนาและสงเสริม การใชประโยชน
จากระบบสารสนเทศชุมชน

- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศชุมชนระดับเขต

- ออกแบบ ผลิต และจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศชุมชน

- เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธและเปน
ขอมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การในระดับเขต

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพ
รวมโดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชนบท
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน

เรื่องที่ตองติดตอ
- สนับสนุน และรายงานการขับเคลื่อนความกาวหนา

1. สํานักงานจังหวัด

2. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
3. สํานักงานพาณิชยจังหวัด
4. สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด
5. สํานักงานเกษตรจังหวัด

ดวยตนเอง

ในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองและโครงการ

ประชุม

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด

หนังสือราชการ

- บูรณาการความรวมมือในการดําเนินโครงการดานการ

โทรศัพท

ความถี่
โดยเฉลีย
่
1 ครั้ง/เดือน

1 ครั้ง/เดือน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การปองกัน
โรคเอดส และโรคติดตอตางๆ
- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีกิจกรรม

ดานเศรษฐกิจชุมชน และหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีกิจกรรม

ดานเศรษฐกิจชุมชน และหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีกิจกรรม

ดานเศรษฐกิจชุมชน และหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

6. สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

7. สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด

- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

8. สํานักงานปาไมจังหวัด

วิธีการติดตอ

เมื่อมีภารกิจ

ดานการสงเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
1 ครั้ง/เดือน

ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ

1 ครั้ง/เดือน

- ขอรับการสนับสนุนพันธกลาไมเพื่อการปรับปรุง

1 ครั้ง/เดือน

สภาพแวดลอม
- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีกิจกรรม

พัฒนาชุมชน

9. องคกรปกครองสวนทองถิ่น - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน
- เทศบาล
- องคการบริหารสวนจังหวัด - สนับสนุน สงเสริมแนะนําการบริหารการจัดเก็บขอมูล
การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศชุมชน และโปรแกรม

เมื่อมีกิจกรรม

การจัดเก็บขอมูล
- ฯลฯ
10. หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ

- เมื่อถูกรองขอ
- เมื่อตองการรับ
การสนับสนุน
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: Community Development Specialist

ระดับ

: 3 - 5 ( K1 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9 บส
(ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต)
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 ว (หัวหนากลุมงาน)

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
สงเสริม สนับสนุน คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานพัฒนาชุมชน เปนที่ปรึกษาดานวิชาการ
จัดทําแผนงานโครงการ จัดทําขอมูลสารสนเทศชุมชน ติดตาม ใหการสนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานปฏิบัติการแผนงาน
- คนหา รวบรวมเอกสาร ยุทธศาสตร
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม
จังหวัด กลุมจังหวัด และขอมูลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชนประกอบ
การจัดแผนและคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการในทุกระดับ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาวิเคราะห
และนําเสนอผูบริหาร ใชกําหนด
ทิศทางการทํางานและแปลง
นโยบาย สูการปฏิบัติ

- เอกสารครบถวน ทันเวลา
- แผนปฏิบัติการระดับเขต
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- จํานวนองคความรูหรือขอมูลภูมิปญญา
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม

- ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
แผนกลยุทธ ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และตามแผนปฏิบัติการ

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน

- วิเคราะหสภาพปญหา การดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนในโครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนจัดทํารายงานสรุปสภาพปญหา
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- รวมวางแผน ติดตาม ประเมินผล สรุป
รวบรวม รายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน รวมถึงการรายงานผลการ
ดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ

- เพื่อเปนขอมูลในการกําหนด
แนวทาง ใหการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่

- ประสานความรวมมือและดําเนินการ
งานพัฒนาชุมชน รวมกับสวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา

- เพื่อประสานแผนการดําเนินงาน
รวมกัน

งานปฏิบัติการวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย สํารวจขอมูลทาง
วิชาการเบื้องตนที่เกี่ยวของในงานพัฒนา
ชุมชน (สํารวจ จัดระดับ และประเมิน
คุณภาพของกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน)
และรายงานการรวบรวมขอมูลทาง
วิชาการเพื่อพัฒนางานของตนเอง

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
พื้นที่

- เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนางาน
และพัฒนารูปแบบ วิธีการทํางาน
พัฒนา ชุมชนใหมีความเหมาะสม
กับพื้นที่

คําบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ (Strategic Job Description)

50

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานปฏิบัติการวิชาการ
- เก็บรวบรวม ประมวลผลขอมูลเบื้องตน
เสนอแนะ ใหคําปรึกษา ใหความเห็น
เพื่อปรับปรุงงาน แกผูปฏิบัติงานในพื้นที่

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- ดําเนินการตามแผนแมบทเพื่อสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพของประชาชน ผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกร
ชุมชน และชุมชน ตลอดจนการสงเสริม
และพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชน

- เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการแลก
เปลี่ยน เรียนรู และแกไขปญหาใน
งานพัฒนาชุมชน

- ดําเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน

- เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน

- ดําเนินการจัดตั้งเครือขายวิชาการใน
งานพัฒนาชุมชน

- เพื่อสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการ และขอมูลภูมิปญญา
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน

- ดําเนินการจัดเวทีเสวนาสาธารณะ
(เวทีประชาคม) เพื่อสงผานขอมูล
ขาวสารและรับรูขาวสาร ตลอดจน
สรุปบทเรียนจากเวที

- เพื่อสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทั้งในดานวิชาการ ขอมูล ขาวสาร
ตลอดจนทรัพยากรตางๆ เพื่อประโยชน
ในงานพัฒนาชุมชน

- ใหการศึกษา ถายทอด ความรูเชิง
วิชาการ แกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และชุมชน

- เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตลอดจนสนับสนุนการทํางานของ
จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

- จัดทําเอกสารวิชาการ คูม
 ือ หรือ
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพื้นที่

- เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงาน

งานปฏิบัติการขอมูลสารสนเทศ
ชุมชน
- ติดตามใหการสนับสนุน และสงเสริม
การดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน
- ศึกษา จัดทํา พัฒนาและสงเสริม
การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ
ชุมชน
- ผลิตและจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศชุมชน
งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บ
ขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
ชุมชนในระดับเขต และเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการใน
ระดับเขต
- เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศชุมชน
- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพ
รวมโดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชนบท
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุม องคกรชุมชน
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปน
กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน

การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน

เรื่องที่ตองติดตอ
- สนับสนุน และรายงานการขับเคลื่อนความกาวหนา

1. สํานักงานจังหวัด

2. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
3. สํานักงานพาณิชยจังหวัด
4. สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด
5. สํานักงานเกษตรจังหวัด

วิธีการติดตอ
ดวยตนเอง

ในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองและโครงการ

ประชุม

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด

หนังสือราชการ

- บูรณาการความรวมมือในการดําเนินโครงการดานการ

โทรศัพท

ความถี่
โดยเฉลีย
่
1 ครั้ง/เดือน

1 ครั้ง/เดือน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การปองกัน
โรคเอดส และโรคติดตอตางๆ
- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีกิจกรรม

ดานเศรษฐกิจชุมชน และหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีกิจกรรม

ดานเศรษฐกิจชุมชน และหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีกิจกรรม

ดานเศรษฐกิจชุมชน และหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

6. สํานักงานคณะกรรมการการ - ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน
เลือกตั้ง
ดานการสงเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

เมื่อมีภารกิจ

- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

1 ครั้ง/เดือน

7. สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด
8. สํานักงานปาไมจังหวัด

ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ

1 ครั้ง/เดือน

- ขอรับการสนับสนุนพันธกลาไมเพื่อการปรับปรุง

1 ครั้ง/เดือน

สภาพแวดลอม
- ประสานและบูรณาการความรวมมือในการดําเนินงาน

เมื่อมีกิจกรรม

พัฒนาชุมชน

9. องคกรปกครองสวนทองถิ่น - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน
- เทศบาล
- องคการบริหารสวนจังหวัด - สนับสนุน สงเสริมแนะนําการบริหารการจัดเก็บขอมูล
การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศชุมชน และโปรแกรม
การจัดเก็บขอมูล
- ฯลฯ
10. หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

เมื่อมีกิจกรรม

-เมื่อถูกรองขอ
-เมื่อตองการรับ
การสนับสนุน
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หัวหนากลุมงาน)
: Human Resource Development Officer

ระดับ

: 7ว หรือ 8 ว , 8 ว ( K3 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9 บส
(ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต)
: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 , 6ว , 6ว หรือ 7ว , 7ว
: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 - 5

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา คนควา วิจัย กําหนดมาตรฐาน รูปแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของประชาชน ผูนําชุมชน องคกร
ชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ใหสามารถเปนแกนนําในการพัฒนารวมกับบุคลากรของกรม

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

งานบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- กําหนดกรอบในการศึกษา คนควา
วิเคราะห วิจัย หาความจําเปนในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และองคกร
เครือขายดานการพัฒนา และนําเสนอ
ผลการศึกษาตอผูบังคับบัญชา

- เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา และพัฒนา
หลักสูตรใหตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย

- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- เกณฑ หรือมาตรฐานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- คะแนนประเมินเอกสาร คูม
 ือ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี ที่ใชใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- คะแนนประเมินผลการจัดฝกอบรม
- จํานวนผูผานการทดสอบหลังการ
ฝกอบรม
- ผูผานการฝกอบรมไดรับการติดตาม
นิเทศ
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice)
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสม
- มีระบบขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- จํานวนการจัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
- จํานวนกิจกรรมที่สรางทักษะการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นในองคกร
- จํานวนผูที่ผานการฝกอบรมการทักษะ
เปนวิทยากรกระบวนการ

- กําหนด แนวทางและมาตรฐานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ริเริ่ม สงเสริม สนับสนุน พัฒนารูปแบบ
เทคนิค วิธีการ และแนวทางการดําเนิน
งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อใหเกิดมาตรฐานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- เพื่อคนหารูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

- กําหนดแนวทาง วิธีการในการสรางและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในรูปแบบตางๆเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคล

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน

- นําเสนอขอมูลผลการพัฒนาเจาหนาที่
และ องคกรเครือขายดานการพัฒนา
ชุมชนตอผูบังคับบัญชา

งานบริหารการวางแผนการจัดการ
ความรู
- ศึกษา คนควา วิเคราะห กําหนด
แนวทาง วางระบบ และพัฒนาระบบ
การจัดการ ความรูของหนวยงาน
- วางแผน กําหนดแนวทาง และวิธีการ
พัฒนาสมรรถนะ(ความรู ความสามารถ
ทักษะ และทัศนคติ) ของเจาหนาที่
ในการจัดการความรู

- เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน และ
นําเสนอผูบริหาร สําหรับเปนขอมูล
ในการกําหนดเปาหมาย และแนวทาง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อกําหนดแนวทาง และวางระบบ
การจัดการความรูขององคกร
- เพื่อใหบุคลากรมีทักษะดานการจัดการ
ความรู
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานบริหารการวางแผนการจัดการความรู
- วางแผน กําหนดแนวทาง และวิธีการ
ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย ในการ
พัฒนากิจกรรม และวิธีการสงเสริมการ
เรียนรูในองคกร
งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ
- ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขปญหา
ขอจํากัด รวมทั้งตอบขอหารือและให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในการสงเสริมกระบวน
การเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อใหไดแนวทางและวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสม
ในการจัดกิจกรรมให ตรงกับการพัฒนา
กลุมเปาหมาย
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบ

- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเจาหนาที่
ทีมงานเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถใน
การปฏิบัติหนาที่

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่

- กําหนดแนวทาง และประสานหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและตางประเทศ
ในการฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ

- เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับ
บริการ

- คิดคน กําหนดแนวทาง จัดทําคูมือ
เอกสารวิชาการในการฝกอบรมดานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อสนับสนุนคูมือการปฏิบัติงานใน
พื้นที่

- เปนวิทยากร สงเสริม สนับสนุน และ
กําหนดแนวทางในการสรางและพัฒนา
วิทยากรมืออาชีพและเครือขายในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อสรางวิทยากรมืออาชีพและสราง
เครือขายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

งานสนับสนุนการบริหาร
- บริหารทรัพยากรบุคคล ประเมินผลงาน
สรางแรงจูงใจ พัฒนาผูใตบังคับบัญชา
- บริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในความรับผิดชอบ

- เพื่อใหบุคลากร มีสมรรถนะสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จนบังเกิดผล
สัมฤทธิ์

- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล สนับสนุน
และเอื้ออํานวยการปฏิบัติงานแกผูใต
บังคับบัญชา

- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทํางาน

- กําหนด รูปแบบ แนวทางการจัดทํา และ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ดานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเกิดผล
สัมฤทธิ์

- แสวงหา ความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกับ สวนราชการ หนวยงานตางๆ
และภาคีการพัฒนา

- เพื่อบูรณาการความรวมมือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวม
โดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวยยุทธศาสตร
ของรัฐในการพัฒนาชนบท ดวยหลักการ
พัฒนาชุมชน

ตัวชี้วด
ั ผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

54

คําบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ (Strategic Job Description)

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น

- ปฏิบัติหนาทีตามอํานาจที่ไดรับมอบจากผูบังคับบัญชา

- ใหความเห็นชอบในการเสนอ................

- การอนุญาตใหผูใตบังคับบัญชาในสังกัดลาปวยไดไมเกิน

1. การลาที่เกินอํานาจของหัวหนากลุมงาน/หัวหนาฝาย

30 วัน และลากิจไดไมเกิน 15 วัน

2. การขออนุญาตปฏิบัติงาน

- การรับรองสิทธิเบิกคาเชาบาน การรักษาพยาบาล และ
คาเลาเรียนบุตร

3. หนังสือ/งานสารบรรณ
4. เสนอความเห็นทางการบริหารแกผูบังคับบัญชา

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ความดี ความชอบ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการปฏิบัติ
งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน
1.สถาบันการศึกษาตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2.หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เชน
- สํานักงานจังหวัด
- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
- สภาหอการคา
- สภาอุตสาหกรรม

เรื่องที่ตองติดตอ
- ประสานเชิญวิทยากร

ดวยตนเอง

- ประสานการศึกษาดูงาน

หนังสือราชการ

- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

โทรศัพท

- ประสานเชิญวิทยากร

ความถี่โดยเฉลี่ย
- เมื่อมีกิจกรรม

- เมื่อมีกิจกรรม

- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

- ประสานเชิญวิทยากร
3.นักวิชาการอิสระ,ผูทรงคุณวุฒิ

วิธีการติดตอ

- เมื่อมีกิจกรรม

- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

4.เครือขายองคกร,เครือขายกลุมอาชีพ

- ประสานเชิญวิทยากร
- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

5.หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ฯลฯ

- เมื่อมีกิจกรรม
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.

: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อตําแหนง

: Human Resource Development Officer

ระดับ

: 6 , 6ว , 6ว หรือ 7ว และ 7ว

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9 บส
(ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต)
: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว หรือ 8ว (หัวหนากลุมงาน)

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา วิเคราะห วิจัย สํารวจความตองการ บริหารจัดการและพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหสามารถปฏิบัตงิ าน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพประชาชน ผูนําชุมชน องคกรชุมชน
เครือขายองคกรชุมชน ใหสามารถเปนแกนนําในการพัฒนารวมกับบุคลากรของกรม

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- ออกแบบเครื่องมือ และกระบวนการ
ในการศึกษาวิเคราะห วิจัย หาความ
จําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และ องคกรเครือขายดานการพัฒนา
ตลอดจนสรุปรายงานผลการศึกษา
- ออกแบบ และพัฒนามาตรฐานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
วางแผนจัดทําแผนและประสานแผน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา
รูปแบบ เทคนิค วิธีการในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- ออกแบบ สรางและพัฒนาหลักสูตร
ตลอดจน เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
รูปแบบตางๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการ
ติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการ
พัฒนา เจาหนาที่ และ องคกร
เครือขายดานการพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อใหไดเครื่องมือในการศึกษา วิจัย และ - แผนแมบทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นําขอมูลที่ไดมาใชในการจัดทําและ
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากร
พัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการ
บุคคล
ของกลุมเปาหมาย
- คะแนนประเมินเอกสาร คูม
 ือ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี ที่ใชใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เพื่อใหเกิดมาตรฐานดานการพัฒนา
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทรัพยากรบุคคล
- คะแนนประเมินผลการจัดฝกอบรม
- จํานวนผูผานการทดสอบหลังการ
ฝกอบรม
- เพื่อคนหารูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
- ผูผานการฝกอบรมไดรับการติดตาม
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
นิเทศ
ประสิทธิภาพ
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
- เพื่อใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับความ
ความสําเร็จ (Best Practice)
จําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสม
- มีระบบขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- เพื่อใหไดเครื่องมือในการติดตาม
- จํานวนการจัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยน
ประเมินผลการพัฒนา สําหรับใชเปน
เรียนรู
ขอมูลในการกําหนดเปาหมาย และ
จํานวนกิจกรรมที่สรางทักษะการเรียนรู
แนวทางการดําเนินงาน
ใหเกิดขึ้นในองคกร
- จํานวนผูที่ผานการฝกอบรมทักษะ
ดานการเปนวิทยากรกระบวนการ
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานวางแผนและปฏิบัติการการจัดการ
ความรู
- ศึกษา คนควา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบการจัดการความรูของ
หนวยงาน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูขององคกร

- ออกแบบ จัดทํา และกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะ (ความรู
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ) ของ
เจาหนาที่ในการจัดการความรู

- เพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติ

- ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย ออกแบบ
การพัฒนากิจกรรม และวิธีการสงเสริม
การเรียนรูในองคกร

- เพื่อใหไดกิจกรรมและวิธก
ี ารที่เหมาะสม
ตรงกับการพัฒนากลุม
 เปาหมาย

งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุน
เทคนิค วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการ
มีสวนรวมของประชาชน

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบ

- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเจาหนาที่
ทีมงานเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถใน
การปฏิบัติหนาที่

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่

- ออกแบบเครื่องมือ กระบวนการ และ
วิธีการ ในการฝกอบรมและใหบริการทาง
วิชาการแกหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ

- เพื่อใหไดเครื่องมือ และวิธีการในการ
ฝกอบรมที่มีความหลากหลาย เหมาะสม
สอดคลอง กับบริบทของแตละหนวยงาน

- คิดคน ออกแบบ ผลิต จัดทําคูมือ
เอกสารประกอบการฝกอบรม ตลอดจน
สื่อ โสตทัศนูปกรณ ในการฝกอบรม

- เพื่อสนับสนุนสื่อ และคูมือการปฏิบัติ
งานในพื้นที่

- เปนวิทยากร ออกแบบกระบวนการและ
เครื่องมือในการสราง และพัฒนาวิทยากร
มืออาชีพและเครือขายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- เพื่อสรางวิทยากรมืออาชีพ และสราง
เครือขายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ออกแบบ จัดทําและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประสานและบูรณาการความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกับ สวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา

- เพื่อบูรณาการความรวมมือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานใน
ภาพรวมโดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชนบท
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการปฏิบัติ
งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การทํางานรวมกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน
1.สถาบันการศึกษาตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2.หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ

เรื่องที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

- ประสานเชิญวิทยากร

ดวยตนเอง

- ประสานการศึกษาดูงาน

หนังสือราชการ

- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

โทรศัพท

- ประสานเชิญวิทยากร

ภาคเอกชน เชน

- ประสานการศึกษาดูงาน

- สํานักงานจังหวัด

- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

ความถี่โดยเฉลี่ย
- เมื่อมีกิจกรรม

- เมื่อมีกิจกรรม

- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
- สภาหอการคา
- สภาอุตสาหกรรม
- หนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ
3.นักวิชาการอิสระ,ผูทรงคุณวุฒิ

- ประสานเชิญวิทยากร

- เมื่อมีกิจกรรม

- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
4.เครือขายองคกร, เครือขายกลุม
อาชีพ

- ประสานเชิญวิทยากร
- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

5. ฯลฯ

- เมื่อมีกิจกรรม
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.

: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อตําแหนง

: Human Resource Development Officer

ระดับ

: 3 - 5 ( K1 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9 บส
(ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต)
: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว หรือ 8ว (หัวหนากลุมงาน)

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา วิเคราะห วิจัย หาความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให
สามารถปฏิบัตงิ านในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ผูนําชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ใหสามารถเปนแกนนําในการพัฒนารวมกับบุคลากรของกรม

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา วิเคราะห
วิจัย หาความจําเปนในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และองคกรเครือขาย
ดานการพัฒนา ตลอดจนจัดทํารายงาน
การศึกษา
- ดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา และพัฒนา
หลักสูตรใหตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย

- แผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- คะแนนประเมินเอกสาร คูม
 ือ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี ที่ใชใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- คะแนนประเมินผลการจัดฝกอบรม
- จํานวนผูผานการทดสอบหลังการ
ฝกอบรม
- จํานวนผูผานการฝกอบรมไดรับการ
ติดตาม นิเทศ
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice)
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสม
- มีระบบขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- จํานวนการจัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
- จํานวนกิจกรรมที่สรางทักษะการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นในองคกร
- จํานวนผูที่ผานการฝกอบรมการทักษะ
เปนวิทยากรกระบวนการ

- ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา
รูปแบบ เทคนิค วิธีการในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ใหสอดคลองกับทิศทาง
การดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
- เพื่อคนหารูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

- จัดทํา และพัฒนาหลักสูตรตลอดจน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- ติดตาม สรุป และรายงานผลการพัฒนา
เจาหนาที่ และองคกรเครือขายดาน
การพัฒนาชุมชน

- เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน และ
นําเสนอผูบังคับบัญชา เปนขอมูลใน
การกําหนดเปาหมาย และแนวทาง
การ ดําเนินงาน

งานปฏิบัติการการจัดการความรู
- จัดทํา และพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูของหนวยงาน
- จัดทํา และดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาสมรรถนะ (ความรู ความสามารถ
ทักษะและทัศนคติ) ของเจาหนาที่
ในการจัดการความรู
- ดําเนินกิจกรรม เพื่อสงเสริมสมรรถนะ
ของเจาหนาที่ใหเกิดการเรียนรูในองคกร

- เพื่อใหเกิดระบบการจัดการความรู
ภายในหนวยงาน
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่
ดานการจัดการความรู

- เพื่อสงเสริมสมรรถนะของเจาหนาที่
ใหเกิดการเรียนรูในองคกร

คําบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ (Strategic Job Description)

59

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานปฏิบัติการวิชาการ
- สนับสนุน เทคนิค และวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม
ของประชาชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

- เพื่อจัดบริการการฝกอบรมที่มีคุณภาพ
ตลอดจนสงเสริมเผยแพรงานดาน
วิชาการ

- ผลิต และจัดทําคูมือ เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม ตลอดจน สื่อโสตทัศนูปกรณ
ในการฝกอบรม

- เพื่อสนับสนุนสื่อ และคูมือการปฏิบัติ
งานในพื้นที่

- เปนวิทยากร สนับสนุนการสราง และ
พัฒนาวิทยากรมืออาชีพและเครือขาย
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และสราง
วิทยากรมืออาชีพ ตลอดจนเครือขาย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

- จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเกิดผล
สัมฤทธิ์
- เพื่อบูรณาการความรวมมือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบ

- ใหบริการการฝกอบรม และใหบริการ
ทางวิชาการแกหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน ทั้งในและตางประเทศ

- บูรณาการความรวมมือ และดําเนินการ
ปฏิบัติงานรวมกับ สวนราชการหนวยงาน
ตางๆ และภาคีการพัฒนา

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานใน
ภาพรวมโดยปฏิบัติงานในฐานะเปน
หนวยยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนา
ชนบท ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการปฏิบัติ
งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
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การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน
1.สถาบันการศึกษาตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2.หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ

เรื่องที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

- ประสานเชิญวิทยากร

ดวยตนเอง

- ประสานการศึกษาดูงาน

หนังสือราชการ

- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

โทรศัพท

- ประสานเชิญวิทยากร

ภาคเอกชน เชน

- ประสานการศึกษาดูงาน

- สํานักงานจังหวัด

- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

ความถี่โดยเฉลี่ย
- เมื่อมีกิจกรรม

- เมื่อมีกิจกรรม

- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
- สภาหอการคา
- สภาอุตสาหกรรม
- หนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ
3.นักวิชาการอิสระ,ผูทรงคุณวุฒิ

- ประสานเชิญวิทยากร

- เมื่อมีกิจกรรม

- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
4.เครือขายองคกร, เครือขายกลุม
อาชีพ

- ประสานเชิญวิทยากร
- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

5. ฯลฯ

- เมื่อมีกิจกรรม
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง
ระดับ
หมายเลขประจําตําแหนง
สังกัด
รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

:
:
:
:
:
:
:
:
:

นักบริหาร
อธิบดี
Director General of CDD
10 บส (SES 2)
1
กรมการพัฒนาชุมชน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหนากลุมภารกิจ
รายละเอียดตามแผนภูมิการแสดงโครงสรางของสวนราชการในสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
กําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตรองคการ ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน กํากับ ดูแล บริหารงาน
พัฒนาชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับเจตนารมยของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวง เสริมสรางขวัญ กําลังใจ และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ สรางผลประโยชนและคุณคาใหแกหนวยงาน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
องคการ (Stakeholders)

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานกํากับการบริหารยุทธศาสตรองคการ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนราชการ
เพื่อกําหนดและบริหารยุทธศาสตรองคการ
ตลอดจนบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ภารกิจและ
พันธกิจขององคการ เกิดประโยชน
แกประชาชน และชุมชน

- จํานวนขอรองเรียนของผูที่เกี่ยวของ
กับองคการ
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
- คะแนนความพึงพอใจของกลุมบุคคล
ที่เกี่ยวของกับองคการ
- คาคะแนนการประเมินองคการ
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการนอกเหนือ
จากแผนงานปกติ
- จํานวนงบประมาณดําเนินการที่ไดรับ
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงบปกติของกรม
ฯ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการ
ทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหมและ
นํามา
ใชประโยชนในงานพัฒนาชุมชน
- % ความสําเร็จของแผนงาน โครงการ
- อัตราการปวย สาย ขาด ลา

- กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย
และแผนงานที่อยูในความรับผิดชอบให
สอดคลองกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม สอดคลองนโยบายของรัฐบาล
และนโยบายกระทรวง

- เพื่อกําหนดและบริหารยุทธศาสตร
ขององคการใหสอดคลองและตอบ
สนองตอ ยุทธศาสตร กรม
กระทรวง และรัฐบาล

- กําหนดยุทธศาสตรดานการบริหารการ
พัฒนา ยุทธศาสตรดานการพัฒนาขีด
ความสามารถ และเศรษฐกิจชุมชน

- เพื่อกําหนดทิศทาง และเปาหมาย
การดําเนินงานขององคการ

- กําหนดเปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัดความ
สําเร็จตามเปาหมาย และวิธีการวัดผล
การทํางาน

- เพื่อใหสามารถวัดผลการทํางาน
ไดตามระบบมุงผลสัมฤทธิ์

- บูรณาการนโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงสูการกําหนดนโยบายกรมฯ

- เพื่อบูรณาการงานตามภารกิจและ
งาน ตามยุทธศาสตรในระดับ
นโยบาย กับ ระดับพื้นที่ ใหเกิด
ความเชื่อมโยง สอดคลอง เกิด
ผลสัมฤทธิ์
- เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย การดําเนินงานของ
องคการที่ตั้งไว

- วางแผน บริหารงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อ
สงเสริม สนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ชุมชน ใหชุมชนเขมแขงอยางยั่งยืน
- บริหารผลการปฏิบัติงานขององคการ

- เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมาย การดําเนินงานของ
องคการที่ตั้งไว
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานกํากับ ดูแล การบริหารองคการ
- ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กํากับ
ดูแลผูใตบังคับบัญชา ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน อํานวยการและใหคําแนะนํา
ในการปฏิบัติหนาที่แกผูใตบังคับบัญชา
และหนวยงานในความรับผิดชอบ
- กํากับ ดูแลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามหลักคุณธรรม
บํารุง รักษาขวัญกําลังใจ และสราง
แรงจูงใจใหแกขาราชการ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน

- เพื่อใหเกิดความโปรงใสเปนธรรม และ
เอื้อใหเกิดการเรียนรู อุทิศตน สั่งสม
ทักษะ ความรูและประสบการณ ในการ
ทํางาน

- สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อใหเกิดผลในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุ
เปาหมายการทํางานตามภารกิจกรม

- เพื่อเอื้ออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติ
งานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

- กําหนดทิศทางการบริหาร การจัด
โครงสรางองคกรและระบบงานของกรม
ใหเปนการบริหารงานแบบมุงผลลัพธ
ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามแนวทางการบริหารราชการยุคใหม

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตองานและตอ
องคกร

- กําหนดกลไกในการควบคุมการบริหาร
งานของกรม ดวยการวางระบบปฏิบัติ
การควบคุมภายในของกรม

- เพื่อบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

- วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน
บริหารและพัฒนากรม ตามขอตกลง
การปฏิบัติราชการที่ไดทํากับปลัด
กระทรวง รองปลัดกระทรวง หัวหนา
กลุมภารกิจ

- เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย
การดําเนินงานที่ตั้งไว

- อํานวยการ กําหนดระบบการสนับสนุน
เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
งานใหบรรลุเปาหมายการทํางานตาม
ภารกิจของกรมฯ

- เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

- กํากับ ดูแล เรงรัดการดําเนินงานของ
กรมฯ และเปนแกนกลางประสาน
ขอมูลผลการดําเนินงานของกรมฯ
และเชื่อมโยงกับกระทรวงฯ

- เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติหนาที่เปนประธานอ.ก.พ.กรมฯ

- เพื่อวินิจฉัย พิจารณาการดําเนินการ
ดานการบริหารบุคคล

- ตรวจแนะนํา การปฏิบัติราชการอันเกี่ยว
กับการบริหารบริหารงานพัฒนาชุมชน
ที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม

- เพื่อใหการปฏิบัติราชการถูกตอง เปน
ไปตามระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่วางไว

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงาน
กับกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

- เพื่ออํานวยการใหการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในกรมบรรลุผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

งานกํากับ ดูแล การบริหารองคการ
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตอปลัด
กระทรวงฯ และจัดทํารายงานผลการ
ทํางานในรอบปเมื่อสิ้นปงบประมาณ

- เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลลัพธในการ
บริหารงาน

- คิดคน ริเริม
่ สงเสริมและสนับสนุน
นวัตกรรม (เทคนิค วิชาการ และความรู
ใหม) ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย
- การอนุมัติจด
ั ซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ภายใน
วงเงินที่ไดรับมอบอํานาจ
- การอนุญาตการลา ของขาราชการในหนวยงานฯ
- การอนุมัติเบิกจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สวัสดิการ
คาเชาบาน และเงินยืม
- การพิจารณาดําเนินการทางวินัย
- การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการแทน

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- การเสนอขอมูลตอผูบังคับบัญชา
1) การพิจารณาความดีความชอบ
2) การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการในสังกัด
3) การพิจารณาดําเนินการทางวินัย
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกรเครือขาย
งานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวง
สถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย
หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาคเอกชน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ฯลฯ

เรื่องที่ตองติดตอ
-

ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

วิธีการติดตอ
ดวยตนเอง
ประชุม
หนังสือราชการ
โทรศัพท

ความถี่
โดยเฉลีย
่
เมื่อมีกิจกรรม
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักบริหาร
: รองอธิบดี
: Deputy Director General of CDD

ระดับ

: 9 บส (SES 1)

หมายเลขประจําตําแหนง

:2 3 4

สังกัด

: กรมการพัฒนาชุมชน

รายงานโดยตรงตอ

: อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: รายละเอียดตามแผนภูมิการแสดงโครงสรางของสวนราชการในสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
เปนผูชวยอธิบดีในการกํากับ ดูแล การบริหารยุทธศาสตร และบริหารงานพัฒนาชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์
สอดคลองกับเจตนารมยของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวง เสริมสรางขวัญ กําลังใจ และประสิทธิภาพในการทํางาน
ของขาราชการ
สรางผลประโยชนและคุณคาใหแกหนวยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวของกับองคการ (Stakeholders)

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานกํากับการบริหารยุทธศาสตรองคการ
- ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยอธิบดีในการ
บริหารยุทธศาสตร และบริหารราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทัง้ ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีตามที่ไดรับมอบหมาย
- รวมกําหนดวิสัยทัศน และนโยบาย รวม
วางแผนยุทธศาสตร ดานการบริหารงาน
บุคคล การพัฒนาบุคลากร การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานพัฒนา
ชุมชน
- รวมกําหนดเปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามเปาหมาย และวิธีวัดผล
การทํางานตามระบบมุงผลสัมฤทธิ์ใน
สวนงานที่รับผิดชอบ
- บูรณาการนโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวง สูการกําหนดนโยบายกรมฯ
- กํากับ ดูแลการบริหารราชการ และตรวจ
ติดตามงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน
เขตที่ไดรับมอบหมาย
- บริหารผลการปฏิบัติงานขององคการ
งานกํากับ ดูแล การบริหารองคการ
- ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กํากับ
ดูแลผูใตบังคับบัญชา ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน อํานวยการและใหคําแนะนํา
ในการปฏิบัติหนาที่แกผูใตบังคับบัญชา
และหนวยงานในความรับผิดชอบ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ภารกิจและ
พันธกิจขององคการ เกิดประโยชนแก
ประชาชน และชุมชน

- จํานวนขอรองเรียนของผูที่เกี่ยวของ
กับองคการ
- คาคะแนนจากการปฏิบัติตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
- คะแนนความพึงพอใจของกลุม
บุคคล ที่เกี่ยวของกับองคการ
- คาคะแนนการประเมินองคการ
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
นอกเหนือจากแผนงานปกติ
- จํานวนงบประมาณดําเนินการที่
ไดรับ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงบปกติ
ของกรมฯ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการ
ทํางาน/ เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้น
ใหมและนํามา ใชประโยชนในงาน
พัฒนาชุมชน
- % ความสําเร็จของแผนงาน
โครงการ
- อัตราการปวย สาย ขาด ลา
- คาคะแนนภาพลักษณขององคการ

- เพื่อใหการกําหนดยุทธศาสตรและ
การบริหารยุทธศาสตรขององคการ
สอดคลองและตอบสนองตอยุทธศาสตร
กรม กระทรวง รัฐบาล
- เพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายการ
ดําเนินงานขององคการ ตลอดจนวิธี
วัดผลการทํางานไดตามระบบมุงผล
สัมฤทธิ์
- เพื่อบูรณาการงานตามภารกิจ และงาน
ตามยุทธศาสตรในระดับนโยบาย กับ
ระดับพื้นที่ ใหเกิดความเชือ
่ มโยง
สอดคลอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย
การดําเนินงานขององคการที่ตั้งไว

- เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย
การดําเนินงานขององคการที่ตั้งไว
- เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
( Key Responsibilities and Activities )

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

งานกํากับ ดูแล การบริหารองคการ
- กํากับ ดูแล วินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงาน
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษา
แนะนํา สนับสนุนและเสริมสรางขวัญ
กําลังแกผูใตบังคับบัญชา

- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ และ
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานตลอดจน
เอื้ออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก

- กําหนดทิศทางการบริหาร การจัด
โครงสรางองคกรและระบบงานของกรม
ในสวนงานที่รับผิดชอบ เปนแบบการ
บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยยึด
หลักการบริหารบานเมืองที่ดี ตาม
แนวทางการบริหารราชการแนวใหม

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตองานและตอ
องคกร

- กําหนดกลไกในการควบคุมการบริหาร
งานของกรม ดวยการวางระบบปฏิบัติ
การควบคุมภายในของกอง และสํานัก
ที่อยูในความรับผิดชอบดานการจัดการ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาน
งบประมาณ ดานการเงิน ดานทรัพยสิน
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพื่อบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

- บริหารและพัฒนากรม ตามขอตกลง
การทํางานที่ไดทํากับอธิบดี
- อํานวยการ กําหนดระบบการสนับสนุน
เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
งานใหบรรลุเปาหมายการทํางานตาม
ภารกิจของกรมฯ
- กํากับ ดูแล เรงรัดการดําเนินงานของกอง
สํานัก ในความรับผิดชอบ เปนแกนกลาง
ประสานขอมูลผลการดําเนินงาน และ
เชื่อมโยงกับกรมฯ
- ตรวจแนะนํา การปฏิบัติราชการอันเกี่ยว
กับการบริหารบริหารงานพัฒนาชุมชน
ที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตออธิบดี
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษรเสนอ
ตออธิบดี เพื่อรายงานตอรองปลัด
กระทรวงฯ ปลัดกระทรวงและรัฐมนตรี
วาการ/รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
มหาดไทยและจัดทํารายงานผลการ
ทํางานในรอบปเมื่อสิ้นปงบประมาณ
- คิดคน ริเริม
่ สงเสริมและสนับสนุน
นวัตกรรม (เทคนิค วิชาการ และความรู
ใหม) ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย
การดําเนินงานที่ตั้งไว
- เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

- เพื่ออํานวยการใหการปฏิบัติงานของ
กอง สํานัก บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตลอดจน
บูรณาการและเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน
- เพื่อใหการปฏิบัติราชการถูกตอง เปน
ไปตามระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่วางไว

- เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลลัพธในการ
บริหารงาน

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย
รองอธิบดี มีอํานาจตามที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดี เชน

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- การเสนอขอมูลตอผูบังคับบัญชา

- การสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

1) การพิจารณาความดีความชอบ

ขาราชการพลเรือน

2) การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการในสังกัด

- การอนุมัติจด
ั ซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ภายใน

3) การพิจารณาดําเนินการทางวินัย
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการ

วงเงินที่ไดรับมอบอํานาจ

ปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่

- การอนุญาตการลา ของขาราชการในหนวยงานฯ
- การอนุมัติเบิกจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สวัสดิการ

เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกรเครือขาย

คาเชาบาน และเงินยืม

งานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ

- การพิจารณาดําเนินการทางวินัย

ที่เกี่ยวของ

- การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการแทน

- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน

เรื่องที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

1. สํานักนายกรัฐมนตรี

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ดวยตนเอง

2. สํานักงานปลัดกระทรวง

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ประชุม

3. สถาบันการศึกษา

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

หนังสือราชการ

4. สถาบันวิจัย

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

โทรศัพท

5. หนวยงานภาครัฐ

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

โทรสาร

6. หนวยงานภาคเอกชน

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

E-mail

7. องคกรปกครองสวน

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ทองถิ่น
ฯลฯ

ความถี่
โดยเฉลี่ย
เมื่อมีกิจกรรม
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ผูอํานวยการสํานัก)
: CD Senior Specialist, Level 9 ( Director 0f The Bureau of……)

ระดับ

: 9 บส

หมายเลขประจําตําแหนง

: 243

สังกัด

: กรมการพัฒนาชุมชน

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

( M2 )
311

: อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
: รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
: รายละเอียดตามแผนภูมิการแสดงโครงสรางของสวนราชการในสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ควบคุม กํากับ ดูแล บริหารงาน เปนผูเชี่ยวชาญในการกําหนด และบริหารยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ ตลอดจน
บริหารแผนงาน โครงการ บริหารจัดการงานวิชาการ กําหนดทิศทางในการศึกษา วิจัย คนควาทางวิชาการ เปนที่ปรึกษาใน
การปฏิบัติงาน อํานวยการในการถายทอดความรู สามารถสรางประโยชนและคุณคา ใหแกหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับองคกร (Stakeholders)

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานกํากับการบริหารยุทธศาสตร
-บริหารยุทธศาสตรงานพัฒนาชุมชน และ
และบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาในสวน
ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามบทบาท ภารกิจ
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน
ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม เพื่อ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- บริหารยุทธศาสตรเชิงบูรณาการโดย
เชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับนโยบาย
ผนวกเขากับยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ในระดับพื้นที่
- บริหารผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน

งานกํากับการบริหารวิชาการ
- กําหนดกรอบทิศทาง แนวทาง ในการ
ศึกษา วิจัย และคนควาทางวิชาการใน
ภาพกวาง รวมถึงนําผลการวิจัยที่มี
คุณภาพมากําหนดเปนมาตรการหรือ
แนวทาง ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ผลิตคูม
 ือ เอกสารวิชาการตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
- กําหนดทิศทาง กําหนดกรอบแนวทาง
การจัดทําแผนแมบท เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของประชาชน ผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกร
ชุมชน และชุมชน ตลอดจนการสงเสริม
และ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- แผนยุทธศาสตรสํานัก
- แผนปฏิบัติการสํานัก
- แผนแมบทการใหการสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพชุมชน และแผน
แมบท
การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- เพื่อบูรณาการงานตามภารกิจ และ
ที่บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่
งานตามยุทธศาสตรในระดับนโยบาย
กําหนด
กับระดับพื้นที่ ใหเกิดความเชื่อมโยง - มีเอกสาร แนวทาง คูมือการปฏิบัติ
สอดคลองเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไป
งานพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่
ในทิศทางเดียวกัน
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
- เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ความสําเร็จ (Best Practice)
และเปาหมายการดําเนินงานของ
- ความพึงพอใจของผูที่ไดรับบริการ
หนวยงานที่ตั้งไว
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสม
ผลการประเมิ
นสมรรถนะบุคลากร
- เพื่อยกระดับและวางกรอบแนวทาง
ในการศึกษา คนควา ทางวิชาการให - คาคะแนนจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
มีคุณภาพและมาตรฐานมาตร
- อัตราการขาด สาย ลา ปวย
- เพื่อกําหนดกรอบทิศทางในการศึกษา - จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
คนควา วิจัย ทางวิชาการ
ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการนอก
เหนือ จากแผนงานปกติ
- จํานวนงบประมาณดําเนินการที่ไดรับ
- เพื่อวางกรอบแนวทางในการจัดทํา
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงบปกติของกรม
แผนแมบท
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการ
ทํางาน/เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม
และนํามา ใชประโยชนในงานพัฒนา
ชุมชน
- เพื่อกําหนดเปาหมายการทํางาน
พัฒนา ชุมชน ใหสอดคลองและ
ตอบสนองตอ ยุทธศาสตร กรม
กระทรวง รัฐบาล
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงคหลักของงาน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน

( Key Responsibilities and Activities )

(Key Objectives)

(Job Key Performance Indicators)

งานกํากับการบริหารวิชาการ
- บริหารการพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหเหมาะสม ใน
ภาพรวมระดับกรม
- กํากับ ดูแล และสงเสริมการใชประโยชน
จากขอมูลสารสนเทศชุมชน
- กําหนดแนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติ
งาน กําหนดแนวทางในการนิเทศ ติดตาม
สงเสริม และใหการสนับสนุนดานวิชาการ

- เพื่อสรางและวางระบบการจัดการ
ความรูที่เหมาะสมกับองคกร
- เพื่อเปนขอมูลประกอบการดําเนินงาน
และใชประโยชนในงานพัฒนาชุมชน
ที่เกี่ยวของ
- เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน

- ใหคําปรึกษา และบริหารจัดการในการ
ถายทอดความรูแกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
องคกร เครือขาย และชุมชน ตลอดจน
กํากับ ดูแล การติดตามสงเสริมใหการ
สนับสนุนดานวิชาการ

- เพื่อเปนขอมูลในการปฏิบัตงิ านและ
ใหบริการแกสวนราชการ หนวยงาน
ตางๆ และภาคีการพัฒนา นําไปใชใน
การจัดทําแผน และวางระบบการพัฒนา

- คิดคน ริเริม
่ สงเสริมและสนับสนุน
นวัตกรรม (เทคนิค วิชาการ และความรู
ใหม) ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของระบบการสนับสนุนการทํางาน
พัฒนาชุมชนในพื้นที่

- ตรวจแนะนํา การปฏิบัติราชการอันเกี่ยว
กับการบริหารบริหารงานพัฒนาชุมชน
ที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบาย
รัฐบาล กระทรวง กรม

- เพื่อใหการปฏิบัติราชการถูกตอง เปน
ไปตามระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่วางไว

งานกํากับ ดูแล และสนับสนนุการ
บริหาร
- บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดวางอัตรา
กําลังขาราชการ ใหเหมาะสมกับ ทักษะ
ความรู ความสามารถ รวมถึงการประเมิน
ผลงาน การสรางแรงจูงใจ และการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา

- เพื่อใหบุคลากร มีสมรรถนะสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์

- กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุนและเอื้อ
อํานวยการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา

- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางาน

- วางแผน ควบคุมการเบิกจายงบประมาณ
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ใหเกิด
ความคุมคา มีประสิทธิภาพ

- เพื่อใหเกิดความคุมคา โปรงใส
มีประสิทธิภาพ

- แสวงหา และบูรณาการความรวมมือดาน
การพัฒนาชุมชน กับภาคีการพัฒนา
สวนราชการ หนวยงานตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ

- เกิดการสนับสนุน แลกเปลี่ยนทรัพยากร
เพื่อประโยชนในงานพัฒนาชุมชน

- ประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชน

- เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ผลการ
ดําเนินงาน และสรางภาพลักษณใหกับ
องคกร ในการเปนหนวยยุทธศาสตร
ของรัฐ ดานการพัฒนาชนบท

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวม
โดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชนบท
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย
- การอนุมัติจด
ั ซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- การเสนอขอมูลตอผูบังคับบัญชา

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมภายใน

1) การพิจารณาความดีความชอบ

วงเงินที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชา

2) การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการในสังกัด

- การอนุญาตการลา ของขาราชการในหนวยงานฯ

3) การพิจารณาดําเนินการทางวินัยที่นอกเหนือจาก

- การอนุมัติเบิกจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สวัสดิการ
คาเชาบาน และเงินยืม

อํานาจที่ไดรับมอบหมาย
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการ

- การพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามที่ไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

เกี่ยวของ

- การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการแทน

- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกรเครือขาย
งานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน
1. สํานักนายกรัฐมนตรี

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ดวยตนเอง

2. สํานักงานปลัดกระทรวง

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ประชุม

3. สถาบันการศึกษา

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

หนังสือราชการ

4. สถาบันวิจัย

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

โทรศัพท

5. หนวยงานภาครัฐ

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

โทรสาร

6. หนวยงานภาคเอกชน

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

E-mail

7. องคกรปกครองสวน

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ทองถิ่น
ฯลฯ

เรื่องที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

ความถี่
โดยเฉลีย
่
เมื่อมีกิจกรรม
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: Community Development Senior Specialist, Level 8

ระดับ
หมายเลขประจําตําแหนง

: 8 บก ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ (M 1)

สังกัด

: ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

:
: อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
: รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
: รายละเอียดตามแผนภูมิการแสดงโครงสรางของสวนราชการในสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ใหสามารถ
ขับเคลื่อนและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บริหารแผนงาน/โครงการ บริหารจัดการงานวิชาการ พัฒนา
รูปแบบและควบคุมคุณภาพงานวิจัย คิดคนสิ่งใหม เพื่อประยุกตใชในงาน บูรณาการความรวมมือ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานบริหารยุทธศาสตร
- กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ชุมชน
- บริหารจัดการงานพัฒนาเทคโนโลยี
พื่อการพัฒนาชุมชน และ บริหารการ
พัฒนาในสวนที่เกี่ยวของ ใหเปนไป
ตามบทบาท ภารกิจ และ หนาที่ความ
รับผิดชอบของหนวยงาน สอดคลอง
กับ ยุทธศาสตร และนโยบาย รัฐบาล
กระทรวง กรม
- บริหารผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
งานกํากับการบริหารวิชาการ
- กําหนดมาตรฐานในการศึกษา วิเคราะห
วิจัย และคนควาทางวิชาการ ในภาพ
กวาง รวมถึงนําผลการวิจัยที่มีคุณภาพ
มากําหนดเปนมาตรการหรือแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตลอดจนผลิตคูม
 ือ
เอกสารวิชาการตางๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
- ใหคําปรึกษา แนะนํา กําหนดทิศทาง
กําหนดกรอบแนวทางในการศึกษา
วิเคราะห วิจัย และการคนควาทาง
วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กํากับ ดูแล ควบุคมเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะหขอมูล ปญหา และความ
ตองการของหนวยงานดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อสรางความชัดเจนในการปฏิบัติ
งานดานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
- แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให
ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการนอกเหนือ
บังเกิดผลสัมฤทธิ์
จากแผนงานปกติ
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่
กําหนด
- จํานวนเอกสารวิชาการ (งานวิจัย
กรณีศึกษา)
- เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- เพื่อกําหนดมาตรฐาน ในการศึกษา
- มีเอกสาร แนวทาง คูมือการปฏิบัติ
คนควา วิจัย ทางวิชาการและมาตรฐาน
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน
ในการจัดทํา และผลิตคูมือ เอกสาร
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
วิชาการ เพือ
่ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ความสําเร็จ (Best Practice)
- ความพึงพอใจของผูที่ไดรับบริการ
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสมภายใน กอง ศูนย
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- เพื่อกําหนดกรอบทิศทางในการศึกษา
- คาคะแนนจากการประเมินผลการ
คนควา วิจัย ทางวิชาการ
ปฏิบัติงาน
- อัตราการปวย สาย ลา ขาดงาน
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อใหสามารตอบสนองความ
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการ
ตองการดานสารสนเทศเพื่อการ
ทํางาน/เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม
พัฒนาชุมชน ไดตรงเปาหมาย
และนํามาใชประโยชนในงานพัฒนา
ชุมชน
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

งานกํากับการบริหารวิชาการ
- บริหารการพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับ
การดําเนินงานสารสนเทศชุมชนใน
ภาพรวมของหนวยงาน

- เพื่อวางระบบการจัดการความรูของ
หนวยงาน

- กํากับ ดูแล พัฒนา และบริหารการจัดทํา
ระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ชุมชนในภาพรวมระดับกรม และสงเสริม
การใชประโยชนจากขอมูล/สารสนเทศ
ชุมชน

- เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บขอมูล
การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
ชุมชน ตลอดจนการใชประโยชนจาก
ขอมูล และสารสนเทศชุมชน เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

- กําหนดแนวทางในการพัฒนาและ นิเทศ
ติดตาม สงเสริม และใหการสนับสนุน
ดานวิชาการ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชน

- เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน

- กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนําและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่

- เพื่อแกไขปญหา ขอขัดของในการ
ปฏิบัติงาน

- คิดคน ริเริม
่ สงเสริม และสนับสนุน
นวัตกรรม(เทคนิค วิชาการ ความรูฯ)
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลง

งานกํากับ ดูแล และสนับสนนุการบริหาร
- บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดวาง
อัตรากําลังเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ให
เหมาะสมกับทักษะ ความรู ความสามารถ
รวมถึงการประเมินผลงาน การสรางแรง
จูงใจ และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา

- เพื่อใหบุคลากร มีสมรรถนะสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์
- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางาน

- วางแผน ควบคุมการเบิกจายงบประมาณ
ในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
พัฒนาชุมชน ใหเกิดความคุมคา มี
ประสิทธิภาพ

- เพื่อใหเกิดความคุมคา โปรงใส
มีประสิทธิภาพ

- แสวงหาและบูรณาการความรวมมือดาน
ระบบและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน กับ ภาคีการพัฒนา
สวนราชการ หนวยงานตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ

- เกิดการสนับสนุน แลกเปลี่ยนทรัพยากร
เพื่อประโยชนในการวางระบบและ
พัฒนา เครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชน

- กําหนดแนวทาง บริหารจัดการ ดานการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลวิชาการ
และขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
ระบบและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน

- เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ผลการ
ดําเนินงาน และสรางภาพลักษณให
กับองคกรในการเปนหนวยยุทธศาสตร
ของรัฐดานการพัฒนาชนบท

- กํากับ ดูแล วินิจฉัย สั่งการ มอบหมายงาน
ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

- เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนใน
ภาพรวม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชนบท
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย
- การอนุมัติจด
ั ซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- การเสนอขอมูลตอผูบังคับบัญชา

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ภายใน

1) การพิจารณาความดีความชอบ

วงเงินที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชา

2) การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการในสังกัด

- การอนุญาตการลา ของขาราชการในหนวยงานฯ

3) การพิจารณาดําเนินการทางวินัยที่นอกเหนือจาก

- การอนุมัติเบิกจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สวัสดิการ
คาเชาบาน และเงินยืม

อํานาจที่ไดรับมอบหมาย
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการ

- การพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามที่ไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่

- การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการแทน

เกี่ยวของ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกรเครือขาย
งานพัฒนาชุมชนในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําตามทีไ
่ ดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน
1. สํานักนายกรัฐมนตรี

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ดวยตนเอง

2. สํานักงานปลัดกระทรวง

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ประชุม

3. สถาบันการศึกษา

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

หนังสือราชการ

4. สถาบันวิจัย

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

โทรศัพท

5. หนวยงานภาครัฐ

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

โทรสาร

6. หนวยงานภาคเอกชน

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

E-mail

7. องคกรปกครองสวน

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ทองถิ่น
ฯลฯ

เรื่องที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

ความถี่
โดยเฉลีย
่
เมื่อมีกิจกรรม
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง
ระดับ
หมายเลขประจําตําแหนง

สังกัด

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
Community Development Senior Specialist, Level 8
8 ว หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร ( K3 )
8
ผูอํานวยการสวน
( K3 )
8 ว หัวหนากลุมงาน/ฝาย
( K3 )
แนบทาย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
สํานักสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
กองวิชาการและแผนงาน
ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
(กรณีหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร)
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
(กรณีหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร)
ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย
(กรณีผูอํานวยการสวน/หัวหนากลุมงาน/ฝาย)
รายละเอียดตามแผนภูมิโครงสรางของสวนราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
สงเสริม สนับสนุน กําหนดยุทธศาสตร บริหารแผนงาน/โครงการ บริหารจัดการงานวิชาการ พัฒนารูปแบบและ
ควบคุมคุณภาพงานวิจย
ั
คิดคนสิ่งใหม เพื่อประยุกตใชในงาน ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการทํางานใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนในแตละระดับ แสวงหาและบูรณาการความรวมมือ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน
ตลอดจนสนับสนุน การดําเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานบริหารยุทธศาสตร
- บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน และ
บริหารการพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของให
เปนไปตามบทบาท ภารกิจ และหนาที่
ความรับผิดชอบของหนวยงานสอดคลอง
กับยุทธศาสตร และ นโยบาย รัฐบาล
กระทรวง กรม เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อแปลงนโยบายสูการปฏิบัติให
เกิดความเกิดความชัดเจน เปน
รูปธรรม สามารถวัดผลได

- บริหารยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานในระดับพื้นที่

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่

- บริหารผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน

- เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

งานกํากับการบริหารวิชาการ
- กําหนดมาตรฐานในการศึกษา วิจัยและ
คนควาทางวิชาการ ในภาพกวาง รวมถึง
นําผลการวิจัยที่มีคุณภาพมากําหนด
เปนมาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติ
งานตลอดจนผลิตคูม
 ือ เอกสารวิชาการ
ตางๆ เพือ
่ สนับสนุนการปฏิบัติงาน

- เพื่อกําหนดมาตรฐาน ในการศึกษา
คนควา วิจัย ทางวิชาการและ
มาตรฐาน ในการจัดทํา และผลิต
คูมือ เอกสารวิชาการ เพือ
่ สนับสนุน
การปฏิบัติงาน

- ใหคําปรึกษา แนะนํา กําหนดทิศทาง
กําหนดกรอบแนวทางในการศึกษา
วิจัย และการคนควาทาง วิชาการ

- เพื่อกําหนดกรอบ ทิศทางในการ
ศึกษา คนควา วิจัย ทางวิชาการ

- กําหนดกิจกรรรม และจัดทําแผนแมบท
เพื่อสงเสริมและ พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ผูนําชุมชน องคกรชุมชน
เครือขาย และชุมชน ตลอดจนการ
สงเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

- เพื่อใหไดกจ
ิ กรรมและแผนแมบท
สําหรับเปนเปาหมายในการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
ระดับหนวยงาน
- แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการนอกเหนือ
จากแผนงานปกติ
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่
กําหนด
- จํานวนเอกสารวิชาการ (งานวิจัย
กรณีศึกษา)
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
- มีเอกสาร แนวทาง คูมือการปฏิบัติ
งานพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice)
- ความพึงพอใจของผูที่ไดรับบริการ
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสมภายใน กอง ศูนย
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- คาคะแนนจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- อัตราการปวย สาย ลา ขาดงาน
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหมและนํามา
ใชประโยชนในงานพัฒนาชุมชน
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานกํากับการบริหารวิชาการ
- บริหารการพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับ
การดําเนินงานพัฒนาชุมชนในภาพรวม
ของหนวยงาน
- กํากับ ดูแล บริหารการจัดทําระบบขอมูล
และสารสนเทศเพือ
่ การพัฒนาชุมชนใน
ภาพรวมระดับกรม และสงเสริมการใช
ประโยชนจากขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- กําหนดแนวทางในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน กําหนดแนวทางในการนิเทศ
ติดตาม สงเสริม และใหการสนับสนุน
ดานวิชาการ
- คิดคน ริเริม
่ สงเสริม และสนับสนุน
นวัตกรรม(เทคนิค วิชาการ ความรูฯ)
ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน
งานกํากับ ดูแล และสนับสนนุการ
บริหาร
- บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดวาง
อัตรากําลังเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ให
เหมาะสมกับทักษะ ความรู ความสามารถ
รวมถึงการประเมินผลงาน การสรางแรง
จูงใจ และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อวางระบบการจัดการความรูของ
หนวยงาน
- เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บขอมูล
การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
ชุมชน ตลอดจนการใชประโยชนจาก
ขอมูล และสารสนเทศชุมชน เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน
- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลง

- เพื่อใหบุคลากร มีสมรรถนะสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์
- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางาน

- วางแผน ควบคุมการเบิกจายงบประมาณ
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ใหเกิด
ความคุมคา มีประสิทธิภาพ

- เพื่อใหเกิดความคุมคา โปรงใส
มีประสิทธิภาพ

- แสวงหาและบูรณาการความรวมมือดาน
การพัฒนาชุมชน กับ ภาคีการพัฒนา
สวนราชการ หนวยงานตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ

- เกิดการสนับสนุน แลกเปลี่ยนทรัพยากร
เพื่อประโยชนในงานพัฒนาชุมชน

- กําหนดแนวทาง บริหารจัดการ ดานการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลวิชาการ
และขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน

- เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ผลการ
ดําเนินงาน และสรางภาพลักษณให
กับองคกรในการเปนหนวยยุทธศาสตร
ของรัฐดานการพัฒนาชนบท

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน

- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนใน
ภาพรวม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชนบท
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ
- สําหรับผูดํารงตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชน 8ว ที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร นอกจากจะปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือ หลายอยางดวยความเชี่ยวชาญดังกลาวขางตนแลว ยังมีหนาที่ตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ อนุมัติ
อนุญาตตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ
- สําหรับผูดํารงตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 และนักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 ว ที่ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสวนหรือ
หัวหนากลุมงาน นอกจากจะปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดวยความเชี่ยวชาญดังกลาวขางตนแลว ยังมี
หนาที่บริหารจัดการ ควบคุมดูแล สนับสนุน และเอื้ออํานวยการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย
กรณีนักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 ว ปฏิบัติหนาที่

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- การเสนอขอมูลตอผูบังคับบัญชา

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

1) การพิจารณาความดีความชอบ

- การอนุมัติจด
ั ซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

2) การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการในสังกัด

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ภายใน

3) การพิจารณาดําเนินการทางวินัยที่นอกเหนือจาก

วงเงินที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชา

ทีไดรับมอบหมาย

- การอนุญาตการลา ของขาราชการในหนวยงานฯ

- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการ

- การอนุมัติเบิกจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สวัสดิการ

ปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่

คาเชาบาน และเงินยืม

เกี่ยวของ

- การพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามที่ไดรับมอบหมาย

- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกรเครือขาย

- การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการแทน

งานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ

กรณีนักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 และนักวิชาการพัฒนา

ที่เกี่ยวของ

ชุมชน 8 ว ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสวนหรือ

- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการ

หัวหนากลุมงาน

อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน

- การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการแทน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน
1. สํานักนายกรัฐมนตรี

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ดวยตนเอง

2. สํานักงานปลัดกระทรวง

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ประชุม

3. สถาบันการศึกษา

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

หนังสือราชการ

4. สํานักงาน ก.พ.ร.

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

โทรศัพท

5. สถาบันวิจัย

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

โทรสาร

6. หนวยงานภาครัฐ

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

E-mail

7. หนวยงานภาคเอกชน

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

8. องคกรปกครองสวน

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ทองถิ่น
ฯลฯ

เรื่องที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

ความถี่
โดยเฉลีย
่
เมื่อมีกิจกรรม
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: Community Development Specialist

ระดับ

: 6 ว , 6 ว หรือ 7 ว , 7 ว ( K2 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทวย
: สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
: สํานักสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

สังกัด

: ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
: กองวิชาการและแผนงาน
: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9 บส (ผูอํานวยการสํานัก)
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 บก (ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ)

รายงานโดยตรงตอ

: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 บก (ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน)
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 ว (หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร)
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 (ผูอํานวยการสวน)
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 ว (หัวหนากลุมงาน/หัวหนาฝาย)

ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย และนํามาประยุกตใชในงาน พัฒนารูปแบบ และวิธีการทํางานใหมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนในแตละระดับ จัดทําแผนงาน โครงการ จัดทําขอมูลสารสนเทศ
ชุมชน รวมถึงใหคําปรึกษา แนะนํา ใหการสนับสนุน และใหบริการดานวิชาการ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตรและคํารับรอง สนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด ใหสามารถปฏิบัติงานบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ไดตามเปาหมาย

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

งานวางแผนปฏิบัติการและประสานแผน
- ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตรของ
รัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด กลุมจังหวัด
และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของในงานพัฒนา
ชุมชน เพื่อจัดทําแผนปฏิบต
ั ิการและจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ

- เพื่อวางระบบงาน และเปนขอมูล
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ระดับเขต

- จัดทําแนวทาง วางแผนการดําเนินงาน
งบประมาณ โครงการ/ กิจกรรม

- เพื่อใหเกิดแนวทางการดําเนินการ
ที่ชัดเจน โปรงใส เปนรูปธรรม

- วิเคราะหสภาพปญหา การดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ ในขอบเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนจัดทํา
รายงานสรุปสภาพปญหาการดําเนินงาน
ในแตละพื้นที่

- เพื่อนําเสนอผูบริหาร สําหรับใช
เปนขอมูลในการกําหนดเปาหมาย
ทิศทางการดําเนินงาน การใหการ
สนับสนุน

- วางแผนการติดตาม ประเมินผล รายงาน
เกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชน และ
รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ในภาพรวม

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
ใหบรรลุเปาหมาย

- บูรณาการ ความรวมมือในการประสานแผน
และบูรณาการความรวมมือในการดําเนิน
งานพัฒนาชุมชนรวมกับสวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา

- เพื่อประสานแผนการดําเนินการ
และ ประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงาน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ผลสําเร็จ (Best Practice)
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
- ผลการประเมินสมรรถนะของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูลเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการ
ทํางาน/เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม
และนํามาใชประโยชนในงานพัฒนา
ชุมชน
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย สํารวจขอมูลทาง
วิชาการที่เกี่ยวของ ในงานพัฒนาชุมชน
ในเรื่องที่ยากและมีความซับซอน ตอง
อาศัยความรูทางวิชาการในระดับสูงและ
การคนควาอางอิง เพื่อพัฒนางานใน
ระดับกลุมงาน/ฝาย

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการทํางาน
พัฒนาชุมชนใหมีความ เหมาะสมกับ
พื้นที่

- ออกแบบกระบวนการ พัฒนาเครื่องมือ
ในการศึกษา วิเคราะห วิจัย คนควาทาง
วิชาการ ตลอดจนประมวลผล รวมทั้ง
เสนอแนะ ใหคําปรึกษา ใหความเห็น
เพื่อปรับปรุงงานดานวิชาการแกผูปฏิบัติ
งานทางวิชาการ

- เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือในการ
ศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนพัฒนา
ขีดความสามารถทางวิชาการของ
เจาหนาที่พฒ
ั นาชุมชน

- สงเสริมการดําเนินการตามแผนแมบท
แกเจาหนาที่พัฒนาชุมชนในการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพของประชาชน ผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน ตลอดจนการสงเสริม
และพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชน

- เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการแลก
เปลี่ยน เรียนรู และแกไขปญหาใน
งานพัฒนาชุมชน

- วางแผนการสงเสริมและแผนการติดตาม
ใหการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

- เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บ
ขอมูลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

- สงเสริม พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ
ระบบขอมูลแกเจาหนาที่พัฒนาชุมชน

- เพื่อเพิม
่ และพัฒนาทักษะดานการ
บริหารจัดการระบบขอมูลใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

- ศึกษา วิเคราะห จัดทํา ออกแบบ พัฒนา
และสงเสริมการใชประโยชนจากระบบ
ขอมูลสารสนเทศชุมชน

\

- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศชุมชนระดับหนวยงาน

- ออกแบบ ผลิตและจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลสารสนเทศชุมชนระดับกรม ตลอดจน
การใหบริการขอมูลสารสนเทศชุมชน แก
สวนราชการ หนวยงานตางๆ และภาคีการ
พัฒนา

- เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธและเปน
ขอมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การในระดับหนวยงาน

- สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน

- เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน

- สงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขาย
วิชาการในงานพัฒนาชุมชนในระดับ
หนวยงาน

- เพื่อสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการ และ ขอมูลภูมิ
ปญญาที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
งานพัฒนาชุมชน

- สงเสริม และสนับสนุนการจัดเวทีเสวนา
สาธารณะ (เวทีประชาคม) เพื่อสงผาน
ขอมูลขาวสารและรับรูขาวสาร ตลอดจน
สรุปบทเรียนจากเวที

- เพื่อสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทั้งในดานวิชาการ ขอมูลขาวสาร
ตลอดจนทรัพยากรตางๆ เพื่อประโยชน
ในงานพัฒนาชุมชน

- ใหบริการวิชาการ อํานวยการในการ
ถายทอดความรูเชิงวิชาการ ประยุกตสู
การปฏิบัติแกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และชุมชน

- เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตลอดจนสนับสนุนการทํางานของ
จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่รับผิดชอบ
- จัดทําเอกสารวิชาการ คูม
 ือ หรือ
แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง
- เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงาน

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพ
รวมโดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชนบท
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน
1. สํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่องที่ตองติดตอ
- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

วิธีการติดตอ
ดวยตนเอง

2. สํานักงานปลัดกระทรวง

ประชุม

3. สถาบันการศึกษา

หนังสือราชการ

4. สถาบันวิจัย

โทรศัพท

5. หนวยงานภาครัฐ

โทรสาร

6. หนวยงานภาคเอกชน

E-mail

7. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ฯลฯ

ความถี่
โดยเฉลีย
่
เมื่อมีกิจกรรม
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน
: Community Development Specialist

ระดับ

: 3 - 5 ( K1 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย
: สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
: สํานักสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

สังกัด

: ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
: กองวิชาการและแผนงาน
: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9 บส (ผูอํานวยการสํานัก)
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 บก (ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ)

รายงานโดยตรงตอ

: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 บก (ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน)
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 ว (หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร)
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 (ผูอํานวยการสวน)
: นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8 ว (หัวหนากลุมงาน/หัวหนาฝาย)

ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
สงเสริม สนับสนุน คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานพัฒนาชุมชน เปนที่ปรึกษาดานวิชาการ
จัดทําแผนงานโครงการ จัดทําขอมูลสารสนเทศชุมชน ติดตาม ใหการสนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานปฏิบัติการแผนงาน
- คนหา รวบรวมเอกสาร ยุทธศาสตร
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม
จังหวัด กลุมจังหวัด และขอมูลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน ประกอบ
การจัดแผนและคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการในทุกระดับ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาวิเคราะห
และนําเสนอผูบริหาร ใชกําหนด
ทิศทางการทํางานและแปลงนโยบาย
สูการปฏิบัติ

- เอกสารครบถวน ทันเวลา
- แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่
กําหนด
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- จํานวนองคความรูหรือขอมูลภูมิ
ปญญา
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลประเมินการปฏิบัติงาน
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการ
ทํางาน/เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม

- ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
แผนกลยุทธ ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และตามแผนปฏิบัติการ

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

- วิเคราะหสภาพปญหา การดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนในโครงการ/กิจกรรมที่
รับผิดชอบ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนจัดทํารายงานสรุปสภาพปญหา
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

- เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดแนวทาง
ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
พื้นที่

- รวมวางแผน ติดตาม ประเมินผล สรุป
รวบรวม รายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน รวมถึงการรายงานผลการ
ดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- ประสานความรวมมือและดําเนินการ
งานพัฒนาชุมชน รวมกับสวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา

- เพื่อประสานแผนการดําเนินงาน
รวมกัน
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานปฏิบัติการวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย สํารวจขอมูลทาง
วิชาการเบื้องตนที่เกี่ยวของในงานพัฒนา
ชุมชน (สํารวจ จัดระดับ และประเมิน
คุณภาพของกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน)
และรายงานการรวบรวมขอมูลทาง
วิชาการเพื่อพัฒนางานของตนเอง

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนางาน และ
พัฒนารูปแบบ วิธีการทํางาน พัฒนา
ชุมชนใหมีความ เหมาะสมกับพื้นที่

- เก็บรวบรวม ประมวลผลขอมูลเบื้องตน
เสนอแนะ ใหคําปรึกษา ใหความเห็น
เพื่อปรับปรุงงานแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- ดําเนินการตามแผนแมบทเพื่อสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพของประชาชน ผูนํา
ชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกร
ชุมชน และชุมชน ตลอดจนการสงเสริม
และพัฒนากลุมเศรษฐกิจชุมชน

- เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการแลก
เปลี่ยน เรียนรู และแกไขปญหาในงาน
พัฒนาชุมชน

- ดําเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน

- เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน

- ดําเนินการจัดตั้งเครือขายวิชาการใน
งานพัฒนาชุมชน

- เพื่อสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการ และขอมูลภูมิปญญา
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน

- รวมดําเนินการจัดเวทีเสวนาสาธารณะ
(เวทีประชาคม) เพื่อสงผานขอมูล
ขาวสารและรับรูขาวสาร ตลอดจน
สรุปบทเรียนจากเวที

- เพื่อสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทั้งในดานวิชาการ ขอมูล ขาวสาร
ตลอดจนทรัพยากรตางๆ เพื่อประโยชน
ในงานพัฒนาชุมชน

- ใหการศึกษา ถายทอด ความรูเชิง
วิชาการ แกเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และชุมชน

- เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

- จัดทําเอกสารวิชาการ คูมอ
ื หรือ
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในพื้นที่

- เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงาน

งานปฏิบัติการขอมูลสารสนเทศชุมชน
- ติดตามใหการสนับสนุนและสงเสริม
การดําเนินงานการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การพัฒนาชุมชน
- ศึกษา จัดทํา พัฒนาและสงเสริมการ
ใชประโยชนจากระบบสารสนเทศชุมชน
- ผลิตและจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศชุมชน
งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บ
ขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศชุมชน
ในระดับหนวยงาน และเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
- เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศชุมชน
- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพ
รวมโดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชนบท
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุม องคกรชุมชน
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปน
กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ เชน
1. สํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่องที่ตองติดตอ
- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

วิธีการติดตอ ความถี่โดยเฉลี่ย
ดวยตนเอง
เมื่อมีกิจกรรม

2. สํานักงานปลัดกระทรวง

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ประชุม

3. สถาบันการศึกษา

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

หนังสือราชการ

4. สถาบันวิจัย

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

โทรศัพท

5. หนวยงานภาครัฐ

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

6. หนวยงานภาคเอกชน

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

7. องคกรปกครองสวน

- ประสานและบูรณาการการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

ทองถิ่น
ฯลฯ
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (ผูอํานวยการกอง)
: Policy and Planning Analyst
: (Director of Technical Provision and Planning Division)

ระดับ

: 8 บก ( M1 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: 179

สังกัด

: กองวิชาการและแผนงาน

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
: รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
: รายละเอียดตามแผนภูมิการแสดงโครงสรางของสวนราชการในสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ควบคุม กํากับ ดูแล บริหารงาน กําหนดกลยุทธ นโยบาย และทิศทางการทํางาน จัดทําแผนแมบท แผนงบประมาณ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับองคการ และสรางความพึงพอใจใหกบ
ั ผูเกี่ยวของ

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานบริหารยุทธศาสตร
- บริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน และ
บริหารการพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของให
เปนไปตามบทบาท ภารกิจ และหนาที่
ความรับผิดชอบของหนวยงาน สอดคลอง
กับยุทธศาสตร และนโยบาย รัฐบาล
กระทรวง กรม เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อใหเกิดความสอดคลองและเกิด
ผลสัมฤทธิ์

- กําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนแมบท
นโยบาย แผนงาน โครงการในงานพัฒนา
ชุมชน ในสวนที่เกี่ยวของ

- เพื่อกําหนดเปาหมาย และทิศทาง
การทํางานของกรมใหเกิดความ
ชัดเจน

- วินิจฉัย สั่งการ กํากับ ดูแล และบริหาร
จัดการ การจัดทํายุทธศาสตร นโยบาย
ทิศทางการทํางาน เปาหมาย ระยะสั้น
ระยะยาว แผนแมบท แผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการของกรม
- บริหารยุทธศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานในระดับพื้นที่

- เพื่อใหเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง

- บริหารผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
งานบริหารวิชาการ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห วิจัย การกําหนดทิศทางการ
พัฒนาชุมชน มาตรการและ วิธีการปฏิบัติ
งานพัฒนาชุมชนในภาพรวม นโยบาย
แผนแมบท แผนงบประมาณ การติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกรม

- เพื่อใหพื้นที่สามารถดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรในแตละระดับไดอยาง
สอดคลอง
- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
- เพื่อใหมีทิศทาง และกรอบแนวทาง
ในการศึกษา วิเคราะห วิจัย

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
-

แผนยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน
แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
มีระบบงบประมาณที่ถูกตองเหมาะสม
เปนไปตามหลักเกณฑ
- %ความแตกตางระหวางคาใชจายจริง
เทียบกับงบประมาณ
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่
กําหนด
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- การติดตาม รายงานผลถูกตอง ทันตอ
ระยะเวลา
- จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่
ผูบริหาร นําไปใชในการตัดสินใจ
- จํานวนองคความรูหรือขอมูลภูมิ
ปญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการ
ทํางาน/เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม
- อัตราการปวย สาย ลา ขาดงาน
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสมภายในกอง
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

งานบริหารวิชาการ
- กํากับ ดูแล บริหารจัดการ เกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนา ในการพัฒนาตัวชี้วัด และ
การวางและพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล
สัมฤทธิ์การดําเนินงานพัฒนาชุมชน
- แสวงหา ประสานงาน เจรจาตอรอง
งบประมาณ ทรัพยากร และวิชาการในการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนจากหนวยงาน ทั้ง
ในและตางประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อใหไดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ และมี
ระบบติดตามที่มีมาตรฐาน

- เพื่อประสานแผนการดําเนินงานและ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน

- คิดคน ริเริ่ม สงเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม - เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
(เทคนิค วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยว
กั
บบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของกับการพัฒนางาน
งานกํากับ ดูแล ติดตามประเมินผล
- กํากับ ดูแล บริหารจัดการ การตรวจ
ราชการ ประสานแผนการตรวจราชการ
รวมประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

- เพื่อใหการตรวจราชการเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

- กํากับ ดูแล กําหนด และพัฒนาระบบ
การติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานของกรม

- เพื่อใหมีระบบติดตาม และรายงานผล
ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

- ควบคุม ติดตาม เรงรัด การใชจาย
งบประมาณของกรม นําเสนอผูบริหาร
และเปนขอมูลในการติดตามประเมินผล
การใชจายงบประมาณ

- เพื่อใหการบริหารงบประมาณเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

งานกํากับ ดูแล และสนับสนุนการบริหาร
- บริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยการจัดวางอัตรากําลังเจาหนาที่
ภายในสังกัด โดยพิจารณาจากทักษะ
ความรู ความสามารถ ที่มีของเจาหนาที่
และเสริมสรางขวัญ กําลังใจของเจาหนาที่
- กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน และเอื้อ
อํานวยการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา
- กํากับ ดูแล วินิจฉัย สั่งการ มอบหมายงาน
ใหคําแนะนํา และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนแกเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ
งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- เพื่อใหบุคลากร มีสมรรถนะสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์

- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางาน
- เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนใน
ภาพรวม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนา
ชนบทดวยหลักการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

คําบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ (Strategic Job Description)

85

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย
- การอนุมัติจด
ั ซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ภายใน
วงเงินที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชา
- การอนุญาตการลา ของขาราชการในหนวยงานฯ
- การอนุมัติเบิกจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สวัสดิการ
คาเชาบาน และเงินยืม
- การพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามที่ไดรับมอบหมาย
- การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการแทน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- การเสนอขอมูลตอผูบังคับบัญชา
1) การพิจารณาความดีความชอบ
2) การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการในสังกัด
3) การพิจารณาดําเนินการทางวินัยที่นอกเหนือจาก
อํานาจที่ไดรับมอบหมาย
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกรเครือขาย
งานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน
เรื่องที่ตองติดตอ
วิธีการติดตอ
1.สํานักนายกรัฐมนตรี
- การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ดวยตนเอง
- ประสานนโยบาย
ประชุม
2.สํานักงบประมาณ
- การจัดทํางบประมาณ
หนังสือราชการ
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ โทรศัพท
ประจําป
โทรสาร
3.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
- การประเมินความคุมคาการดําเนินงานภาครัฐประจํา
E-mail
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ปงบประมาณ
- การรายงานผลการปฏิบัติงานตอสาธารณะชน
4.สํานักนโยบายและแผน
- การจัดทํางบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย
- การประชุมกระทรวงมหาดไทย
- การประชุมพิจารณากลั่นกรอง
- การประชุมผูตรวจราชการกระทรวง
- การประสานนโยบายและแผน
5.สํานักงานปลัดกระทรวง
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
มหาดไทย
- คํารับรองปฏิบัติราชการ
6.สวนติดตามประเมินผล
- การตรวจราชการแบบบูรณาการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
- การติดตามประเมินผลโครงการตางๆ ตามนโยบาย
มหาดไทย
- การประเมินผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด
และหัวหนาสํานักงานจังหวัด
- การขอรับทราบผลการดําเนินงาน
- การจัดทํารายงานสาธารณะรายป
- การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
7.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประสานการนําเสนอขอมูลดวยโปรแกรม Powerpoint
และการสื่อสาร (ศสส. สํานัก
ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย
งานปลัดกระทรวงมหาดไทย
8.สํานักงานเลขานุการคณะ
- ประสานการขอสําเนาเอกสาร ขอมูล แผนซีดี
กรรมการกํากับยุทธศาสตร
ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวัด
และการบริหารจังหวัด
- ประสานแจงรายชื่อคณะทํางานกํากับยุทธศาสตรและ
การบริหารจังหวัด/กลุมจังหวัด เปนคณะทํางาน
- เขารวมประชุมการดําเนินงาน
9.สํานักงาน ปปส.
- การประสานแผน ยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
10.กระทรวงทรัพยากร
- ประสานการประชุมคณะอนุกรรมการลุมน้ํา 25 ลุมน้ํา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ประสานการประชุมคณะอนุ/กรรมการทีเ่ กี่ยวของ
11.กระทรวงกลาโหม
- รวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
ฯลฯ
พระราชดําริ

ความถี่โดยเฉลี่ย
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/สัปดาห
1 ครั้ง/ไตรมาส
1 ครั้ง/ไตรมาส
1 ครั้ง/ไตรมาส
1 ครั้ง/สัปดาห
2 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
2 ครั้ง/เดือน
2 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1-2 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/ไตรมาส
1 ครั้ง/ไตรมาส
6 ครัง้ /ป
6 ครัง้ /ป
2 ครั้ง/เดือน

1-2 ครั้ง/6 เดือน
2-3 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/เดือน
1 ครัง้ /เดือน
1-2 ครั้ง/สัปดาห
1-2 ครัง้ /เดือน
1-2 ครัง้ /ไตรมาส
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง
ระดับ

: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
: Policy and Planning Analyst
: 7ว หรือ 8ว , 8 ว ( K3 )
(หัวหนาฝาย และหัวหนากลุมงาน)

หมายเลขประจําตําแหนง

: 188 189 190 193

สังกัด

: กองวิชาการและแผนงาน

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 บก
(ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน)
: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว หรือ 7ว , 7ว
: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 – 5
\

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา วิเคราะห วิจัย และบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร แผน และงบประมาณ เพื่อกําหนดนโยบาย
ทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานของกรม

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- ศึกษา วิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตร
ของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด
กลุมจังหวัด และศึกษาขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การจัดทํายุทธศาสตร จัดทํานโยบาย
กําหนดเปาหมาย ทิศทางการทํางาน
เปาหมายระยะสั้น และ ระยะยาว แผน
แมบท แผนงบประมาณในระดับกรม รวม
ทั้งการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
งานบริหารการจัดทํางบประมาณ
- บริหารจัดการ เกี่ยวกับการจัดทํางบ
ประมาณ การวิเคราะหคาํ ของบประมาณ
รายจายประจําป การจัดทํารายละเอียด
ประกอบการจัดทําคําของบประมาณ
ประจําป หลักเกณฑการจัดสรรโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําป และ
แนวทางการพัฒนาจังหวัด
งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ขอสั่งการ
เพื่อแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
- วางแผน บริหารจัดการ เกี่ยวกับการ
กําหนดและพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
งานตามยุทธศาสตร นโยบาย และ
แผนงานของกรม ตลอดจนพัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
- ริเริ่ม วางแผน กําหนดกรอบแนวทาง
การจัดทําเอกสารคูมือเกี่ยวกับนโยบาย
แผนงาน แนวทางปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร
กลยุทธ แผนแมบท แผนงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ กระบวนการจัดทําแผน
ใหแกเจาหนาที่ในหนวยงานและผยแพร
แกหนวยงานภายนอก

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อนํามาจัดทํายุทธศาสตร ตลอดจน
กําหนดทิศทาง เปาหมายระยะสั้น
และระยะยาว แผนแมบท แผน
งบประมาณในระดับกรม

- ระบบงบประมาณถูกตอง เหมาะสม
เปนไปตามหลักเกณฑ ทันระยะเวลา

- เพื่อใหเกิดความเกิดความชัดเจน
เปนรูปธรรม สามารถวัดผลได
- เพื่อใหการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

- เพื่อใหไดกรอบแนวทางในการจัดทํา
เอกสาร คูมือการปฏิบัติงานที่สราง
ความชัดเจนแกเจาหนาที่

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
-

แผนยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน
แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
มีระบบงบประมาณที่ถูกตองเหมาะสม
เปนตามหลักเกณฑ
- % ความแตกตางระหวางคาใชจายจริง
เทียบกับงบประมาณ
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- การติดตาม รายงานผลถูกตอง ทันตอ
ระยะเวลา
- จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่
ผูบริหาร นําไปใชในการตัดสินใจ
- จํานวนองคความรูหรือขอมูลภูมิปญญา
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสมภายใน กอง ศูนย
- อัตราการปวย สาย ลา ขาดงาน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ
- ควบคุม ดูแล ริเริ่ม วางแผน กําหนดกรอบ
การจัดทําขอมูล จัดทําเอกสารประสานการ
ดําเนินงาน และรวมประชุมคณะกรรมการ
นโยบายตาง ๆ ตลอดจนจัดทําคําชี้แจง
กระทูถาม ญัตติ พระราชบัญญัติ ที่สภา
ผูแทนราษฎรถาม เพื่อตอบสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภา

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อใหไดกรอบแนวทางในการจัดทํา
ขอมูลสําหรับตอบขอชี้แจง กระทูและ
ญัตติตางๆ

- ประสานงาน เจรจาตอรอง ความรวมมือ
กับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ ใน
ดานงบประมาณ ทรัพยากร วิชาการ ที่
เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาชุมชนทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค

- เพื่อประสานแผนการดําเนินงานและ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนางาน

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลง

งานสงเสริมและพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผล
- วางแผน กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ตรวจราชการประจําป และรวมประเมินผล
การดําเนินงานพัฒนาชุมชนกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

- เพื่อใหไดแผนการตรวจ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน

- สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะหสถานการณ
การปฏิบัติงาน จากผลการตรวจราชการ
ในภาพรวม เสนอผูบังคับบัญชา

- เพื่อรายงานใหผูบริหารและผูปฏิบัติ
ทราบ สําหรับใชเปนขอมูลในการ
วางแผน ปรับปรุง แกไข การดําเนินงาน

- วางแผนบริหารจัดการ วางระบบติดตาม
การใชจายงบประมาณของกรม นําเสนอ
ผูบังคับบัญชา และเปนขอมูลในการ
ติดตามประเมินผลการใชจา ยงบประมาณ
ใหเปนไปตามเปาหมาย และนโยบาย
ของรัฐบาล

- เพื่อใหเกิดระบบการติดตามการใชจาย
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

งานสนับสนุนการบริหาร
- บริหารทรัพยากรบุคคล ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สรางแรงจูงใจ พัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา

- เพื่อใหบุคลากร มีสมรรถนะสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์

- บริหารจัดการ สนับสนุน และเอื้ออํานวย
การปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา

- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางาน

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนใน
ภาพรวม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนา
ชนบทดวยหลักการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและอํานาจตาม
การมอบหมาย
- ปฏิบัติหนาทีตามอํานาจที่ไดรับมอบจากผูบังคับบัญชา

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูอื่น
- ใหความเห็นชอบในการเสนอ................
1. การลาที่เกินอํานาจของหัวหนากลุมงาน/หัวหนาฝาย
2. การขออนุญาตปฏิบัติงาน
3. หนังสือ/งานสารบรรณ
4. เสนอความเห็นทางการบริหารแกผูบังคับบัญชา
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ความดี ความชอบ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการปฏิบัติ
งานดานการพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร เครือขายงาน
พัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการ
/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน
เรื่องที่ตองติดตอ
วิธีการติดตอ
1.สํานักนายกรัฐมนตรี
- การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ดวยตนเอง
- ประสานนโยบาย
ประชุม
2.สํานักงบประมาณ
- การจัดทํางบประมาณ
หนังสือราชการ
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ โทรศัพท
ประจําป
โทรสาร
3.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
- การประเมินความคุมคาการดําเนินงานภาครัฐประจํา
E-mail
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ปงบประมาณ
- การรายงานผลการปฏิบัติงานตอสาธารณะชน
4.สํานักนโยบายและแผน
- การจัดทํางบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย
- การประชุมกระทรวงมหาดไทย
- การประชุมพิจารณากลั่นกรอง
- การประชุมผูตรวจราชการกระทรวง
- การประสานนโยบายและแผน
5.สํานักงานปลัดกระทรวง
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
มหาดไทย
- คํารับรองปฏิบัติราชการ
6.สวนติดตามประเมินผล
- การตรวจราชการแบบบูรณาการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
- การติดตามประเมินผลโครงการตางๆ ตามนโยบาย
มหาดไทย
- การประเมินผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด
และหัวหนาสํานักงานจังหวัด
- การขอรับทราบผลการดําเนินงาน
- การจัดทํารายงานสาธารณะรายป
- การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
7 .ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประสานการนําเสนอขอมูลดวยโปรแกรม Powerpoint
และการสื่อสาร (ศสส.)
ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
8.สํานักงานเลขานุการคณะ
- ประสานการขอสําเนาเอกสาร ขอมูล แผนซีดี
กรรมการกํากับยุทธศาสตร
ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวัด
และการบริหารจังหวัด
- ประสานแจงรายชื่อคณะทํางานกํากับยุทธศาสตรและ
การบริหารจังหวัด/กลุมจังหวัด เปนคณะทํางาน
- เขารวมประชุมการดําเนงาน
9.สํานักงาน ปปส.
- การประสานแผน ยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
10.กระทรวงทรัพยากร
- ประสานการประชุมคณะอนุกรรมการลุมน้ํา 25 ลุมน้ํา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ประสานการประชุมคณะอนุ/กรรมการทีเ่ กี่ยวของ
11.กระทรวงกลาโหม
- รวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
พระราชดําริ

ความถี่โดยเฉลี่ย
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/สัปดาห
1 ครั้ง/ไตรมาส
1 ครั้ง/ไตรมาส
1 ครั้ง/ไตรมาส
1 ครั้ง/สัปดาห
2 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
2 ครั้ง/เดือน
2 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1-2 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/ไตรมาส
1 ครั้ง/ไตรมาส
6 ครัง้ /ป
6 ครัง้ /ป
2 ครั้ง/เดือน

1-2 ครั้ง/6 เดือน
2-3 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/เดือน
1 ครัง้ /เดือน
1-2 ครั้ง/สัปดาห
1-2 ครัง้ /เดือน
1-2 ครัง้ /ไตรมาส
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
: Policy and Planning Analyst

ระดับ

: 6ว , 6ว หรือ 7ว , 7ว

( K2 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: 205 194 195

สังกัด

: กองวิชาการและแผนงาน
: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 บก

รายงานโดยตรงตอ

(ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน)
: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว หรือ 8ว , 8ว
(หัวหนาฝาย/กลุมงาน)

ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร แผน และงบประมาณ เพื่อกําหนดนโยบาย ทิศทางและ
เปาหมายการดําเนินงานของกรม

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานวางแผนปฏิบัติการและประสานแผน
- ศึกษาวิเคราะหนโยบาย และยุทธศาสตร
ของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด
กลุมจังหวัด และศึกษาขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการของกรม และรวมดําเนินการ
จัดทํายุทธศาสตร จัดทํานโยบายกําหนด
เปาหมายทิศทางการทํางาน เปาหมาย
ระยะสั้น และระยะยาว แผนแมบท
แผนงบประมาณในระดับกรม รวมทั้งการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
งานวางแผนปฎิบัติการจัดทํางบประมาณ
- วางแผน จัดทําแนวทาง และจัดทํางบประมาณ
วิเคราะหคําของบประมาณประจําป จัดทํา
รายละเอียด ประกอบการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป จัดทําหลักเกณฑการ
จัดสรรโครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจําป แนวทางการพัฒนาจังหวัด และ
จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ
งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ขอสั่งการเพื่อ
แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อนํามาจัดทํายุทธศาสตร
ตลอดจน กําหนดทิศทาง
เปาหมายระยะสั้น และระยะยาว
แผนแมบท แผน งบประมาณใน
ระดับกรม

- ระบบงบประมาณถูกตอง เหมาะสม
เปนไปตามหลักเกณฑ ทันระยะ
เวลา

- เพื่อสรางความชัดเจนในการปฏิบัติ
งาน

- ออกแบบเครื่องมือ พัฒนาตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร นโยบายและ
แผนงานของกรม

- เพื่อใหไดเครื่องมือที่มีประสิทธิ
ภาพ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน

- ริเริ่ม ออกแบบ และจัดทําเอกสารคูมือ
เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน แนวทาง
ปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร กลยุทธ แผน
แมบท แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ
กระบวนการจัดทําแผน ใหแกเจาหนาที่

- เพื่อใหมีเอกสาร คูมือ แนวทาง
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนแก
เจาหนาที่

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
- มีระบบงบประมาณที่ถูกตองเหมาะสม
เปนตามหลักเกณฑ
- %ความแตกตางระหวางคาใชจายจริง
เทียบกับงบประมาณ
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- การติดตาม รายงานผลถูกตอง ทันตอ
ระยะเวลา
- จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่
ผูบริหาร นําไปใชในการตัดสินใจ
- จํานวนองคความรูหรือขอมูลภูมิ
ปญญา
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
- ผลการประเมินสมรรถนะของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
ขอมูล/สารสนเทศชุมชน
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการ
ทํางาน/ เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะห ออกแบบการจัดทําขอมูล
จัดทําเอกสาร ประสานการดําเนินงานและ
รวมประชุมคณะกรรมการนโยบายตางๆ
ตลอดจนจัดทําคําชี้แจง กระทูถาม ญัตติ
พระราชบัญญัติ ที่สภาผูแทนราษฎรถาม
เพื่อตอบสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

- เพื่อประสานแผนการดําเนินการและ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนางาน

- เพื่อพัฒนางาน ตลอดจนปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

งานสนับสนุนระบบการติดตาม
ประเมินผล
- ประสานและจัดทําแผนการตรวจราชการ
ประจําป รวมทั้ง รวมประเมินผลการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

- เพื่อใหไดแผนตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงาน

- ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบ
การติดตาม การใชจายงบประมาณของ
กรม นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อเปนขอมูล
ไปสูการปรับปรุงระบบงานและนโยบาย
งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อใหไดขอ
 มูล และเอกสารที่มีคุณภาพ
ในการตอบขอชี้แจง กระทูและญัตติ
ตางๆ

- ประสานงาน บูรณาการความรวมมือ กับ
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ ในดาน
งบประมาณ ทรัพยากร วิชาการที่เกี่ยวของ
ในงานพัฒนาชุมชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาชุมชนทั้งในสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค

- ตรวจสอบ วิเคราะหสถานการณการ
ปฏิบัติงานจากผลการตรวจราชการ

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน

- เพื่อรายงานใหผูบริหารและผูปฏิบัติ
ทราบ สําหรับใชเปนขอมูลในการ
วางแผน ปรับปรุง แกไข การดําเนินงาน
- เพื่อใหเกิดระบบการติดตามการใชจาย
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวม
โดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชนบท
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการ
ปฏิบัติงานดานยุทธศาสตร นโยบาย แผน งบประมาณ
โครงการ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุม องคกรชุมชน
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการ
/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
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การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
อาทิ เชน
1.สํานักนายกรัฐมนตรี
2.สํานักงบประมาณ

- การตรวจราชการแบบบูรณาการ

ดวยตนเอง

ความถี่
โดยเฉลีย
่
1 ครั้ง/เดือน

- ประสานนโยบาย

ประชุม

1 ครั้ง/เดือน

- การจัดทํางบประมาณ

หนังสือราชการ

1 ครั้ง/สัปดาห

- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ

โทรศัพท

1 ครั้ง/ไตรมาส

เรื่องที่ตองติดตอ

ประจําป
3.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา - การประเมินความคุมคาการดําเนินงานภาครัฐประจํา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

วิธีการติดตอ

โทรสาร
E-mail

1 ครั้ง/ไตรมาส

ปงบประมาณ
- การรายงานผลการปฏิบัติงานตอสาธารณะชน

1 ครั้ง/ไตรมาส

- การจัดทํางบประมาณ

1 ครั้ง/สัปดาห

- การประชุมกระทรวงมหาดไทย

2 ครั้ง/เดือน

- การประชุมพิจารณากลั่นกรอง

1 ครั้ง/เดือน

- การประชุมผูตรวจราชการกระทรวง

1 ครั้ง/เดือน

- การประสานนโยบายและแผน

1 ครั้ง/เดือน

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

2 ครั้ง/เดือน

- คํารับรองปฏิบัติราชการ

2 ครั้ง/เดือน

- การตรวจราชการแบบบูรณาการ

1 ครั้ง/เดือน

สํานักงานปลัดกระทรวง

- การติดตามประเมินผลโครงการตางๆ ตามนโยบาย

1-2 ครั้ง/เดือน

มหาดไทย

- การประเมินผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด

1 ครั้ง/ไตรมาส

4.สํานักนโยบายและแผน
กระทรวงมหาดไทย

5.สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
6.สวนติดตามประเมินผล

และหัวหนาสํานักงานจังหวัด
- การขอรับทราบผลการดําเนินงาน

1 ครั้ง/ไตรมาส

- การจัดทํารายงานสาธารณะรายป

6 ครั้ง/ป

- การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

6 ครั้ง/ป

กระทรวงมหาดไทย
7 .ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ศสส.)

- ประสานการนําเสนอขอมูลดวยโปรแกรม Powerpoint

2 ครั้ง/เดือน

ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
8.สํานักงานเลขานุการคณะ
กรรมการกํากับยุทธศาสตร
และการบริหารจังหวัด

- ประสานการขอสําเนาเอกสาร ขอมูล แผนซีดี

1-2 ครั้ง/6 เดือน

ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวัด
- ประสานแจงรายชื่อคณะทํางานกํากับยุทธศาสตรและ

2-3 ครั้ง/ป

การบริหารจังหวัด/กลุมจังหวัด เปนคณะทํางาน
9.สํานักงาน ปปส.

- เขารวมประชุมการดําเนงาน

1 ครั้ง/เดือน

- การประสานแผน ยุทธศาสตรการปองกันและแกไข

1 ครั้ง/เดือน

ปญหายาเสพติด
10.กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11.กระทรวงกลาโหม

- ประสานการประชุมคณะอนุกรรมการลุมน้ํา 25 ลุมน้ํา

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- ประสานการประชุมคณะอนุ/กรรมการทีเ่ กี่ยวของ

1-2 ครั้ง/เดือน

- รวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ

1-2 ครั้ง/ไตรมาส

พระราชดําริ
ฯลฯ
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
: Policy and Planning Analyst

ระดับ

: 3 - 5 ( K1 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: 196 197 198 199 200 201 202 203 204 206 207 208 209 210

สังกัด

: กองวิชาการ
: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 บก

รายงานโดยตรงตอ

(ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน)
: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว หรือ 8ว , 8ว
(หัวหนาฝาย/กลุมงาน)

ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห จัดทํา ยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ เพื่อกําหนดนโยบาย และ
ทิศทางการดําเนินงานของกรม

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานปฏิบัติการแผนงาน
- คนหา รวบรวมเอกสาร ยุทธศาสตร
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม
จังหวัด กลุมจังหวัด และขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน

งานปฏิบัติการจัดทํางบประมาณ
- ดําเนินการจัดทํางบประมาณ วิเคราะห
คําของบประมาณประจําป จัดทํา
รายละเอียด ประกอบการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป หลักเกณฑการ
จัดสรรโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประจําป แนวทางการพัฒนาจังหวัด
และจัดทํารายงานผลการใชจาย
งบประมาณ
งานปฏิบัติการวิชาการ
- ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ขอสั่งการ
เพื่อแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาวิเคราะห
และนําเสนอผูบริหาร ใชประกอบการ
กําหนดยุทธศาสตร ทิศทางการทํางาน
- เพื่อเปนขอมูลประกอบ การจัดทํา
ยุทธศาสตร การกําหนดเปาหมาย
ระยะสั้น และระยะยาว แผนแมบท
แผนงบประมาณในระดับกรม รวมทั้ง
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
- ระบบงบประมาณที่ถูกตอง เหมาะสม
เปนไปตามหลักเกณฑ ทันระยะเวลา

- เพื่อแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ และ
สรางความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

- สงเสริม สนับสนุนการใชเครื่องมือใน
การติดตาม และรายงานผล ตลอดจน
รวมพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติ
งานตามนโยบายและแผนของกรม

- เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน

- จัดทําเอกสาร คูมือ เกี่ยวกับนโยบาย
แผนงาน แนวทางปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร แผนแมบท แผนงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ กระบวนการจัดทําแผน
ใหแกเจาหนาที่ ในหนวยงาน และ
เผยแพรแกหนวยงานภายนอก

- เพื่อเผยแพร และใชเปนคูมือ แนวทาง
การดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- เอกสารครบถวน ทันเวลา
- ระบบงบประมาณที่ถูกตองเหมาะสม
เปนตามหลักเกณฑ
- % ความแตกตางระหวางคาใชจายจริง
เทียบกับงบประมาณ
- จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมาย/ทันระยะเวลาที่กําหนด
- % ความกาวหนาในการดําเนินงาน
- การติดตาม รายงานผลถูกตอง ทันตอ
ระยะเวลา
- จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่
ผูบริหาร นําไปใชในการตัดสินใจ
- จํานวนองคความรูหรือขอมูลภูมิปญญา
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
- จํานวนเอกสารทางวิชาการ คูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- จํานวนหนวยงานที่มาขอรับบริการ
- จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการทํางาน/
เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นใหม
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานปฏิบัติการวิชาการ
- ศึกษา รวบรวม จัดเตรียมขอมูลเอกสาร
ที่เกี่ยวของ ในการจัดทําคําชี้แจง กระทู
ถาม ญัตติ พระราชบัญญัติ ที่สภาผูแทน
ราษฎรถาม เพื่อตอบสภาผูแทนราษฎร
และ วุฒิสภา
- ดําเนินการและบูรณาการความรวมมือ
กับหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อ
รวมพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม
- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนางาน
งานปฏิบัติการการติดตามประเมินผล
- จัดทําแผนการตรวจราชการประจําป
รวมประเมินผลการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดทํา วิเคราะห รายงานผลการตรวจ
ราชการ
- ติดตาม ประเมินผลการใชจายงบประมาณ
ของกรม ตลอดจนจัดทํารายงานการ
ติดตามประเมินผล
งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อใหไดขอ
 มูล และเอกสารที่มีคุณภาพ
ในการตอบคําชี้แจง กระทูตาง

- เพื่อประสานแผนการดําเนินการและ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
- เพื่อพัฒนางาน ตลอดจนปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

- เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

- เพื่อรายงานใหผูบริหารและผูปฏิบัติ
ทราบ สําหรับใชเปนขอมูลในการ
วางแผน ปรับปรุง แกไข การดําเนินงาน
- เพื่อเปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุง
การดําเนินงานดานงบประมาณ

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวม
โดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนาชนบท
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการ
ปฏิบัติงานดานยุทธศาสตร นโยบาย แผน งบประมาณ
โครงการ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุม องคกรชุมชน
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการ
/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
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การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน
1.สํานักนายกรัฐมนตรี
2.สํานักงบประมาณ

เรื่องที่ตองติดตอ
- การตรวจราชการแบบบูรณาการ

วิธีการติดตอ ความถี่โดยเฉลี่ย
ดวยตนเอง
1 ครั้ง/เดือน

- ประสานนโยบาย

ประชุม

1 ครั้ง/เดือน

- การจัดทํางบประมาณ

หนังสือราชการ

1 ครั้ง/สัปดาห

- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ

โทรศัพท

1 ครั้ง/ไตรมาส

ประจําป
3.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา - การประเมินความคุมคาการดําเนินงานภาครัฐประจํา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

โทรสาร
E-mail

1 ครั้ง/ไตรมาส

ปงบประมาณ
- การรายงานผลการปฏิบัติงานตอสาธารณะชน

1 ครั้ง/ไตรมาส

- การจัดทํางบประมาณ

1 ครั้ง/สัปดาห

- การประชุมกระทรวงมหาดไทย

2 ครั้ง/เดือน

- การประชุมพิจารณากลั่นกรอง

1 ครั้ง/เดือน

- การประชุมผูตรวจราชการกระทรวง

1 ครั้ง/เดือน

- การประสานนโยบายและแผน

1 ครั้ง/เดือน

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

2 ครั้ง/เดือน

- คํารับรองปฏิบัติราชการ

2 ครั้ง/เดือน

- การตรวจราชการแบบบูรณาการ

1 ครั้ง/เดือน

สํานักงานปลัดกระทรวง

- การติดตามประเมินผลโครงการตางๆ ตามนโยบาย

1-2 ครั้ง/เดือน

มหาดไทย

- การประเมินผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด

1 ครั้ง/ไตรมาส

4.สํานักนโยบายและแผน
กระทรวงมหาดไทย

5.สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
6.สวนติดตามประเมินผล

และหัวหนาสํานักงานจังหวัด
- การขอรับทราบผลการดําเนินงาน

1 ครั้ง/ไตรมาส

- การจัดทํารายงานสาธารณะรายป

6 ครั้ง/ป

- การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

6 ครั้ง/ป

กระทรวงมหาดไทย
7 .ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ศสส.)

- ประสานการนําเสนอขอมูลดวยโปรแกรม Powerpoint

2 ครั้ง/เดือน

ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
8.สํานักงานเลขานุการคณะ
กรรมการกํากับยุทธศาสตร
และการบริหารจังหวัด

- ประสานการขอสําเนาเอกสาร ขอมูล แผนซีดี

1-2 ครั้ง/6 เดือน

ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวัด
- ประสานแจงรายชื่อคณะทํางานกํากับยุทธศาสตรและ

2-3 ครั้ง/ป

การบริหารจังหวัด/กลุมจังหวัด เปนคณะทํางาน
9.สํานักงาน ปปส.

- เขารวมประชุมการดําเนงาน

1 ครั้ง/เดือน

- การประสานแผน ยุทธศาสตรการปองกันและแกไข

1 ครั้ง/เดือน

ปญหายาเสพติด
10.กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11.กระทรวงกลาโหม

- ประสานการประชุมคณะอนุกรรมการลุมน้ํา 25 ลุมน้ํา

1-2 ครั้ง/สัปดาห

- ประสานการประชุมคณะอนุ/กรรมการทีเ่ กี่ยวของ

1-2 ครั้ง/เดือน

- รวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ

1-2 ครั้ง/ไตรมาส

พระราชดําริ
ฯลฯ
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง

: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผูอํานวยการกองฝกอบรม)
: Human Resource Development Officer ( Director of Training Division )

ระดับ

: 8 บก ( M1 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: 137

สังกัด

: กองฝกอบรม

รายงานโดยตรงตอ
ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
: รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
: รายละเอียดตามแผนภูมิการแสดงโครงสรางของสวนราชการในสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา คนควา วิจัย กําหนดยุทธศาสตร มาตรฐาน รูปแบบ และวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กํากับ ดูแลการ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

งานกํากับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- กําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาหมาย
นโยบาย แผนงาน โครงการในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- เพื่อใหไดวส
ิ ัยทัศนในการ
ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กํากับ ดูแล และบริหารจัดการการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และองคกรเครือขาย
ดานการพัฒนา

- เพื่อใหเกิดมาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- กําหนดแนวทาง ในการศึกษา วิเคราะห
วิจัย ริเริ่ม สงเสริม สนับสนุน และ
อํานวยการใหมีการกําหนดและพัฒนา
รูปแบบ วิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน และการติดตามประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อใหเกิดมาตรฐานดานการ
ดําเนินงาน การประเมินผล การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในงาน

- ริเริ่ม กํากับ ดูแล สรางและพัฒนาหลักสูตร
ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อใหไดหลักสูตรที่เหมาะสม
สอดคลอง กับความจําเปนในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นําเสนอขอมูลผลการพัฒนาเจาหนาที่
และ องคกรเครือขายดานการพัฒนา
ชุมชนตอผูบริหาร

- เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและ
นําเสนอผูบริหาร สําหรับเปนขอมูล
ในการกําหนดเปาหมาย และ
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานกํากับการบริหารการจัดการ
ความรู
- กําหนดกรอบ และวางระบบการบริหาร
การจัดการความรูของหนวยงาน
- กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะ(ความรู ความสามารถ ทักษะ
และทัศนคติ) ของเจาหนาที่ในการ
จัดการความรู

- เพื่อกําหนดแนวทาง และวางระบบ
การจัดการความรูขององคกร
- เพื่อใหบุคลากรมีทักษะดานการ
จัดการความรู

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- วิสัยทัศน และยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เกณฑ หรือมาตรฐานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- คะแนนประเมินเอกสาร คูม
 ือ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี ที่ใชใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- คะแนนประเมินผลการจัดฝกอบรม
- จํานวนผูผานการทดสอบหลังการ
ฝกอบรม
- ผูผานการฝกอบรมไดรับการติดตาม
นิเทศ
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice)
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสม
- มีระบบขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- จํานวนการจัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
- จํานวนกิจกรรมที่สรางทักษะการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นในองคกร
- จํานวนผูที่ผานการฝกอบรมทักษะการ
เปนวิทยากรกระบวนการ
- มีเอกสาร แนวทาง คูมือการปฏิบัติงาน
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice)
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงคหลักของงาน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน

( Key Responsibilities and Activities )

(Key Objectives)

(Job Key Performance Indicators)

งานกํากับการบริหารการจัดการความรู
- กํากับ ดูแล กําหนดกรอบดําเนินการ
ในการพัฒนากิจกรรมและวิธีการสงเสริม
การเรียนรูในองคกร
งานกํากับการบริหารวิชาการ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย สั่งการ
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง
แกไขปญหาขอขัดของ ตอบขอหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อใหไดแนวทางและวิธีการที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมให ตรงกับ
การพัฒนากลุมเปาหมาย
- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
จัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กํากับ ดูแล พัฒนา ใหคําปรึกษา แก
เจาหนาที่ ทีมงาน เพื่อเพิ่มพูนขีดความ
สามารถในการปฎิบัติหนาที่

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเพิม
่
ขีดความสามารถของเจาหนาที่

- กํากับ ดูแลการใหบริการการฝกอบรม และ
ใหบริหารทางวิชาการแกหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและตางประเทศ

- เพื่อใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการไดตรงตาม
เปาหมาย

- เปนวิทยากร กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน
การสรางและ พัฒนาวิทยากรมืออาชีพ
ตลอดจนเครือขายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- คิดคน ริเริ่ม สงเสริม สนับสนุนนวัตกรรม
(เทคนิค วิชาการ และความรูใหม) ที่
เกี่ยว ของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อสรางวิทยากรมืออาชีพและสราง
เครือขายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานกํากับดูแลและสนับสนุนการบริหาร
- บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดวางอัตรา
กําลังเจาหนาที่พัฒนาชุมชนใหเหมาะสม
กับทักษะ ความรู ความสามารถ รวมถึง
การประเมินผลงาน การสรางแรงจูงใจ
และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
- กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน และเอื้อ
อํานวยการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา
- กํากับ ดูแล สงเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ความรับผิดชอบ
- กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน การ
จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสวงหา ประสานและบูรณาการความ
รวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กับ ภาคีการพัฒนา สวนราชการ
หนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
- วางแผน ควบคุมการเบิกจายงบประมาณ
การดําเนินงาน ดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ใหเกิดความคุมคา มีประสิทธิภาพ
งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง
- เพื่อใหบุคลากร มีสมรรถนะสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานจนบังเกิดผล
สัมฤทธิ์

- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทํางาน
- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทํางาน
- เพื่อเปนขอมูลประกอบการบริหาร
จัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- เพื่อบูรณาการความรวมมือดานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
- เพื่อใหการบริหารงบประมาณเกิด
ความโปรงใส คุมคาและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานใน
ภาพรวมโดยปฏิบัติงานในฐานะเปน
หนวย ยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนา
ชนบท ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสมภายใน กอง
- ผลการประเมินสมรรถนะ
- คาคะแนนจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- อัตราการปวย สาย ลา ขาดงาน
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการ
ทํางาน/ เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้น
ใหมและนํามา ใชประโยชนในงาน
พัฒนาชุมชน
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น

- การอนุมัติจด
ั ซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี - การเสนอขอมูลตอผูบังคับบัญชา
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ภายใน
1) การพิจารณาความดีความชอบ
วงเงินที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชา
2) การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการในสังกัด
- การอนุญาตการลา ของขาราชการในหนวยงานฯ
3) การพิจารณาดําเนินการทางวินัยที่นอกเหนือจาก
- การอนุมัติเบิกจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สวัสดิการ
อํานาจทีไ
่ ดรับมอบหมาย
คาเชาบาน และเงินยืม
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการ
- การพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามอํานาจที่ไดรับมอบ
ปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
และงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติราชการแทน
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนาํ องคกร กลุมองคกรเครือขาย
งานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ
เรื่องที่ตองติดตอ
วิธีการติดตอ
อาทิ เชน
1.สํานักงาน ก.พ.
- นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดวยตนเอง
- การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หนังสือราชการ
- วิทยากร
โทรศัพท
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
โทรสาร
2.สํานักงาน ก.พ.ร.
- วิทยากร
E-mail
- เอกสารวิชาการ
3.สถาบันการศึกษาตางๆ ทั้ง
- วิทยากร
ภาครัฐและเอกชน
- การศึกษาดูงาน
- เอกสารวิชาการ
4.หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
- วิทยากร
ภาคเอกชน เชน
- การศึกษาดูงาน
- สํานักงานจังหวัด
- เอกสารวิชาการ
- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
- สภาหอการคา
- สภาอุตสาหกรรม
- หนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ
5.นักวิชาการอิสระ,ผูทรงคุณวุฒิ
- วิทยากร
- การศึกษาดูงาน
- เอกสารวิชาการ
6.สถานีโทรทัศนทุกชอง
- สื่อประกอบการฝกอบรม
7.เครือขายองคกร, เครือขายกลุม
- วิทยากร
อาชีพ
- การศึกษาดูงาน
- เอกสารวิชาการ
8. ฯลฯ

ความถี่
- เมื่อมีกิจกรรม

- เมื่อมีกิจกรรม
- เมื่อมีกิจกรรม

- เมื่อมีกิจกรรม

- เมื่อมีกิจกรรม

- เมื่อมีกิจกรรม
- เมื่อมีกิจกรรม

คําบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ (Strategic Job Description)

98

ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.

: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หัวหนาวิทยาลัย, หัวหนากลุมงาน, หัวหนาฝาย)

ชื่อตําแหนง

: Human Resource Development Officer

ระดับ

: 7ว หรือ 8ว , 8 ว ( K3 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: กองฝกอบรม

รายงานโดยตรงตอ

: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 บก (ผูอํานวยการกองฝกอบรม)

ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 , 6ว , 6ว หรือ 7ว ,7ว
: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 - 5

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา คนควา วิจัย กําหนดมาตรฐาน รูปแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของประชาชน ผูนําชุมชน องคกร
ชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ใหสามารถเปนแกนนําในการพัฒนารวมกับบุคลากรของกรม

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

งานบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- กําหนดกรอบในการศึกษา คนควา
วิเคราะห วิจัย หาความจําเปนในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และองคกร
เครือขายดานการพัฒนา และนําเสนอ
ผลการศึกษาตอผูบังคับบัญชา

- เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตรใหตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย

- กําหนด แนวทางและมาตรฐานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อใหเกิดมาตรฐานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- ริเริ่ม สงเสริม สนับสนุน พัฒนารูปแบบ
เทคนิค วิธีการ และแนวทางการดําเนิน
งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อคนหารูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

- กําหนดแนวทาง วิธีการในการสรางและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในรูปแบบตางๆเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคล

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน

- นําเสนอขอมูลผลการพัฒนาเจาหนาที่
และ องคกรเครือขายดานการพัฒนา
ชุมชนตอผูบังคับบัญชา

- เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน และ
นําเสนอผูบริหาร สําหรับเปนขอมูล
ในการกําหนดเปาหมาย และแนวทาง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- เกณฑ หรือมาตรฐานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- คะแนนประเมินเอกสาร คูม
 ือ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี ที่ใชใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- คะแนนประเมินผลการจัดฝกอบรม
- จํานวนผูผานการทดสอบหลังการ
ฝกอบรม
- ผูผานการฝกอบรมไดรับการติดตาม
นิเทศ
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice)
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสม
- มีระบบขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- จํานวนการจัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
- จํานวนกิจกรรมที่สรางทักษะการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นในองคกร
- จํานวนผูที่ผานการฝกอบรมทักษะการ
เปนวิทยากรกระบวนการ

หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

งานบริหารการวางแผนการจัดการ
ความรู
- ศึกษา คนควา วิเคราะห กําหนด
แนวทาง วางระบบ และพัฒนาระบบการ
จัดการ ความรูของหนวยงาน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- มีเอกสาร แนวทาง คูมือการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อกําหนดแนวทาง และวางระบบ
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
การจัดการความรูขององคกร
ความสําเร็จ (Best Practice)
- ความพึงพอใจของผูที่ไดรับบริการ
- วางแผน กําหนดแนวทาง และวิธีการ - เพื่อใหบุคลากรมีทักษะดานการจัดการ - มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
พัฒนาสมรรถนะ (ความรู ความสามารถ
ความรู
ที่เหมาะสมภายใน กอง
ทักษะ และทัศนคติ) ของเจาหนาที่
- ผลการประเมินสมรรถนะ
ในการจัดการความรู
- คาคะแนนจากการประเมินผลการ
ี ารทีเ่ หมาะสม ปฏิบัติงาน
- วางแผน กําหนดแนวทาง และวิธีการ - เพื่อใหไดแนวทางและวิธก
ในการจัดกิจกรรมให ตรงกับการพัฒนา
- อัตราการปวย สาย ลา ขาดงาน
ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย ในการ
กลุมเปาหมาย
- จํานวนภาคีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
พัฒนากิจกรรม และวิธีการสงเสริมการ
- จํานวนนวัตกรรม(รูปแบบ/วิธีการ
เรียนรูในองคกร
ทํางาน/ เครื่องมือ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้น
งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ
ใหมและนํามา ใชประโยชนในงาน
- ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขปญหา - เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
พัฒนาชุมชน
ความรับผิดชอบ
ขอจํากัด รวมทั้งตอบขอหารือและให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในการสงเสริมกระบวน
การเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเจาหนาที่
ทีมงานเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถใน
การปฏิบัติหนาที่

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่

- กําหนดแนวทาง และประสานหนวยงาน - เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและตางประเทศ
บริการ
ในการฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ
- คิดคน กําหนดแนวทาง จัดทําคูมือ
เอกสารวิชาการในการฝกอบรมดานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อสนับสนุนคูมือการปฏิบัติงานใน
พื้นที่

- เปนวิทยากร สงเสริม สนับสนุน และ
กําหนดแนวทางในการสรางและพัฒนา
วิทยากรมืออาชีพและเครือขายในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อสรางวิทยากรมืออาชีพและสราง
เครือขายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

งานสนับสนุนการบริหาร
- บริหารทรัพยากรบุคคล ประเมินผลงาน
สรางแรงจูงใจ พัฒนาผูใตบังคับบัญชา
- บริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในความรับผิดชอบ

- เพื่อใหบุคลากร มีสมรรถนะสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จนบังเกิดผล
สัมฤทธิ์

- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล สนับสนุน
และเอื้ออํานวยการปฏิบัติงานแกผูใต
บังคับบัญชา

- เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทํางาน

- กําหนด รูปแบบ แนวทางการจัดทําและ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ดานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเกิดผล
สัมฤทธิ์

- แสวงหา ความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกับ สวนราชการ หนวยงานตางๆ
และภาคีการพัฒนา

- เพื่อบูรณาการความรวมมือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงคหลักของงาน

( Key Responsibilities and Activities )

(Key Objectives)

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ตัวชี้วด
ั ผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวม
โดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวยยุทธศาสตร
ของรัฐในการพัฒนาชนบท ดวยหลักการ
พัฒนาชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย
- ปฏิบัติหนาทีตามอํานาจที่ไดรับมอบจากผูบังคับบัญชา

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหความเห็นชอบในการเสนอ................
1. การลาที่เกินอํานาจของหัวหนากลุมงาน/หัวหนาฝาย
2. การขออนุญาตปฏิบัติงาน
3. หนังสือ/งานสารบรรณ
4. เสนอความเห็นทางการบริหารแกผูบังคับบัญชา
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ความดี ความชอบ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการปฏิบัติ
งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน
เรื่องที่ตองติดตอ
วิธีการติดตอ
1.สํานักงาน ก.พ.
- ประสานเชิญวิทยากร
ดวยตนเอง
- ประสานการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร
หนังสือราชการ
บุคคล
โทรศัพท
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
โทรสาร
2.สํานักงาน ก.พ.ร.
- ประสานเชิญวิทยากร
E-mail
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
3.สถาบันการศึกษาตางๆ ทั้ง
- ประสานเชิญวิทยากร
ภาครัฐและเอกชน
- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
4.นักวิชาการอิสระ,ผูทรงคุณวุฒิ
- ประสานเชิญวิทยากร
- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
5.หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
- ประสานเชิญวิทยากร
ภาคเอกชน เชน
- ประสานการศึกษาดูงาน
- สํานักงานจังหวัด
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
- สภาหอการคา
- สภาอุตสาหกรรม
- หนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ
6.สถานีโทรทัศนทุกชอง
- ขอสื่อที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนเพื่อ
ประกอบการฝกอบรม
7.เครือขายองคกร, เครือขายกลุม
- ประสานเชิญวิทยากร
อาชีพ
- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
8. ฯลฯ

ความถี่โดยเฉลี่ย
- เมื่อมีกิจกรรม

- เมื่อมีกิจกรรม
- เมื่อมีกิจกรรม

- เมื่อมีกิจกรรม

- เมื่อมีกิจกรรม

- เมื่อมีกิจกรรม
- เมื่อมีกิจกรรม
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.

: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อตําแหนง

: Human Resource Development Officer

ระดับ

: 6 , 6ว , 6ว หรือ 7ว , 7ว ( K2 )

หมายเลขประจําตําแหนง

: แนบทาย

สังกัด

: กองฝกอบรม
: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 บก
(ผูอํานวยการกองฝกอบรม)

รายงานโดยตรงตอ

: นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว หรือ 8ว , 8ว
(หัวหนาฝาย/กลุมงาน , หัวหนาวิทยาลัย)

ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

: ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา วิเคราะห วิจัย สํารวจความตองการ บริหารจัดการและพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพประชาชน ผูนําชุมชน องคกร
ชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ใหสามารถเปนแกนนําในการพัฒนารวมกับบุคลากรของกรม

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- ออกแบบเครื่องมือ และกระบวนการ
ในการศึกษาวิเคราะห วิจัย หาความ
จําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และ องคกรเครือขายดานการพัฒนา
ตลอดจนสรุปรายงานผลการศึกษา

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

- เพื่อใหไดเครื่องมือในการศึกษา วิจัย
และ นําขอมูลที่ไดมาใชในการจัดทํา
และพัฒนา หลักสูตรใหตรงกับความ
ตองการของกลุมเปาหมาย

- ออกแบบ และพัฒนามาตรฐานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
วางแผนจัดทําแผนและประสานแผน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อใหเกิดมาตรฐานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา
รูปแบบ เทคนิค วิธีการในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- เพื่อคนหารูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

- ออกแบบ สรางและพัฒนาหลักสูตร
ตลอดจน เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
รูปแบบตางๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- เพื่อใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับความ
จําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการ
ติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการ
พัฒนา เจาหนาที่ และ องคกร
เครือขายดานการพัฒนาชุมชน

- เพื่อใหไดเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา สําหรับใชเปน
ขอมูลในการกําหนดเปาหมาย และ
แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- แผนแมบทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- คะแนนประเมินเอกสาร คูม
 ือ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี ที่ใชใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- คะแนนประเมินผลการจัดฝกอบรม
- จํานวนผูผานการทดสอบหลังการ
ฝกอบรม
- ผูผานการฝกอบรมไดรับการติดตาม
นิเทศ
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice)
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสม
- มีระบบขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- จํานวนการจัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
- จํานวนกิจกรรมที่สรางทักษะการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นในองคกร
- จํานวนผูที่ผานการฝกอบรมทักษะ
ดานการเปนวิทยากรกระบวนการ
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานวางแผนและปฏิบัติการการจัดการ
ความรู
- ศึกษา คนควา วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบการจัดการความรูของ
หนวยงาน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการ
จัดการความรูขององคกร

- ออกแบบ จัดทํา และกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะ (ความรู
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ) ของ
เจาหนาที่ในการจัดการความรู

- เพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติ

- ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย ออกแบบ
การพัฒนากิจกรรม และวิธีการสงเสริม
การเรียนรูในองคกร

- เพื่อใหไดกิจกรรมและวิธก
ี ารที่เหมาะสม
ตรงกับการพัฒนากลุม
 เปาหมาย

งานสนับสนุนและปฏิบัติการวิชาการ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุน
เทคนิค วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการ
มีสวนรวมของประชาชน

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบ

- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกเจาหนาที่
ทีมงานเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถใน
การปฏิบัติหนาที่

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่

- ออกแบบเครื่องมือ กระบวนการ และ
วิธีการ ในการฝกอบรมและใหบริการทาง
วิชาการแกหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ

- เพื่อใหไดเครื่องมือ และวิธีการในการ
ฝกอบรมที่มีความหลากหลาย
เหมาะสม สอดคลอง กับบริบทของ
แตละหนวยงาน

- คิดคน ออกแบบ ผลิต จัดทําคูมือ
เอกสารประกอบการฝกอบรม ตลอดจน
สื่อ โสตทัศนูปกรณ ในการฝกอบรม

- เพื่อสนับสนุนสื่อ และคูมือการปฏิบัติ
งานในพื้นที่

- เปนวิทยากร ออกแบบกระบวนการและ
เครื่องมือในการสราง และพัฒนาวิทยากร
มืออาชีพและเครือขายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- เพื่อสรางวิทยากรมืออาชีพ และสราง
เครือขายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ออกแบบ จัดทําและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประสานและบูรณาการความรวมมือใน
การดําเนินงานรวมกับ สวนราชการ
หนวยงานตางๆ และภาคีการพัฒนา

- เพื่อบูรณาการความรวมมือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพ
รวม โดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวย
ยุทธศาสตร ของรัฐในการพัฒนาชนบท
ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
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อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการปฏิบัติ
งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งให
เปนกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน
เรื่องที่ตองติดตอ
วิธีการติดตอ
1.สํานักงาน ก.พ.
- ประสานเชิญวิทยากร
ดวยตนเอง
- ประสานการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
2.สํานักงาน ก.พ.ร.

ความถี่โดยเฉลี่ย
- เมื่อมีกิจกรรม

หนังสือราชการ
โทรศัพท

- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

โทรสาร

- ประสานเชิญวิทยากร

E-mail

- เมื่อมีกิจกรรม

- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
3.สถาบันการศึกษาตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

- ประสานเชิญวิทยากร

- เมื่อมีกิจกรรม

- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

4.หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ

- ประสานเชิญวิทยากร

ภาคเอกชน เชน

- ประสานการศึกษาดูงาน

- สํานักงานจังหวัด

- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

- เมื่อมีกิจกรรม

- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
- สภาหอการคา
- สภาอุตสาหกรรม
- หนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ
5.นักวิชาการอิสระ,ผูทรงคุณวุฒิ

- ประสานเชิญวิทยากร

- เมื่อมีกิจกรรม

- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
6.สถานีโทรทัศนทุกชอง

- ขอสื่อที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนเพื่อ

- เมื่อมีกิจกรรม

ประกอบการฝกอบรม
7.เครือขายองคกร, เครือขายกลุม
อาชีพ

- ประสานเชิญวิทยากร
- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

8. ฯลฯ

- เมื่อมีกิจกรรม
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ขอมูลทั่วไป
สายงานตามการจําแนกของ ก.พ.
ชื่อตําแหนง
ระดับ
หมายเลขประจําตําแหนง
สังกัด

รายงานโดยตรงตอ

ตําแหนงที่รายงานตอตําแหนงนี้

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Human Resource Development Officer
3 - 5 ( K1 )
แนบทาย
กองฝกอบรม
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 บก (ผูอํานวยการกองฝกอบรม)
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว
(หัวหนาวิทยาลัย)
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว
(หัวหนากลุมงาน)
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว หรือ 8ว (หัวหนาฝาย)
ไมมี

หนาที่และความรับผิดชอบ (Duties & Responsibilities )
งานโดยสรุป ( Job Summary )
ศึกษา วิเคราะห วิจัย หาความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให
สามารถปฏิบัตงิ านในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ผูนําชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ใหสามารถเปนแกนนําในการพัฒนารวมกับบุคลากรของกรม

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา วิเคราะห
วิจัย หาความจําเปนในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และองคกรเครือขาย
ดานการพัฒนา ตลอดจนจัดทํารายงาน
การศึกษา
- ดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา
รูปแบบ เทคนิค วิธีการในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- จัดทํา และพัฒนาหลักสูตรตลอดจน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ติดตาม สรุป และรายงานผลการพัฒนา
เจาหนาที่ และองคกรเครือขายดาน
การพัฒนาชุมชน
งานปฏิบัติการการจัดการความรู
- จัดทํา และพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูของหนวยงาน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)
- เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา และพัฒนา
หลักสูตรใหตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ใหสอดคลองกับทิศทาง
การดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชน
- เพื่อคนหารูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและ
นําเสนอ ผูบังคับบัญชา เปนขอมูลใน
การกําหนด เปาหมาย และแนวทาง
การดําเนินงาน
- เพื่อใหเกิดระบบการจัดการความรู
ภายในหนวยงาน

- จัดทํา และดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาสมรรถนะ (ความรู ความสามารถ
ทักษะและทัศนคติ) ของเจาหนาที่
ในการจัดการความรู

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่
ดานการจัดการความรู

- ดําเนินกิจกรรม เพื่อสงเสริมสมรรถนะ
ของเจาหนาที่ใหเกิดการเรียนรูในองคกร

- เพื่อสงเสริมสมรรถนะของเจาหนาที่
ใหเกิดการเรียนรูในองคกร

ตัวชี้วัดผลงานของตําแหนงงาน
(Job Key Performance Indicators)
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- คะแนนประเมินเอกสาร คูม
 ือ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี ที่ใชใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- คะแนนประเมินผลการจัดฝกอบรม
- จํานวนผูผานการทดสอบหลังการ
ฝกอบรม
- จํานวนผูผานการฝกอบรมไดรับการ
ติดตาม นิเทศ
- จํานวนองคความรูตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ (Best Practice)
- มีการจัดวางระบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสม
- มีระบบขอมูลสารสนเทศดานการ
พัฒนา ทรัพยากรบุคคล
- จํานวนการจัดเวทีเสวนาการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู
- จํานวนกิจกรรมที่สรางทักษะการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นในองคกร
- จํานวนผูที่ผานการฝกอบรมการ
ทักษะ เปนวิทยากรกระบวนการ
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ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
หนาที่หลัก /กิจกรรมหลัก
( Key Responsibilities and Activities )
งานปฏิบัติการวิชาการ
- สนับสนุน เทคนิค และวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม
ของประชาชน

วัตถุประสงคหลักของงาน
(Key Objectives)

- เพื่อจัดบริการการฝกอบรมที่มีคุณภาพ
ตลอดจนสงเสริมเผยแพรงานดาน
วิชาการ

- ผลิต และจัดทําคูมือ เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม ตลอดจน สื่อโสตทัศนูปกรณ
ในการฝกอบรม

- เพื่อสนับสนุนสื่อ และคูมือการปฏิบัติ
งานในพื้นที่

- เปนวิทยากร สนับสนุนการสราง และ
พัฒนาวิทยากรมืออาชีพและเครือขาย
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และสราง
วิทยากรมืออาชีพ ตลอดจนเครือขาย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- คิดคน ริเริ่ม สรางนวัตกรรม (เทคนิค
วิชาการ และความรูใหม) ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อพัฒนางาน และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง

- จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเกิดผล
สัมฤทธิ์
- เพื่อบูรณาการความรวมมือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน

งานอื่นๆ
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

(Job Key Performance Indicators)

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบ

- ใหบริการการฝกอบรม และใหบริการ
ทางวิชาการแกหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน ทั้งในและตางประเทศ

- บูรณาการความรวมมือ และดําเนินการ
ปฏิบัติงานรวมกับ สวนราชการหนวยงาน
ตางๆ และภาคีการพัฒนา

ตัวชี้วด
ั ผลงานของตําแหนงงาน

- เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานใน
ภาพรวมโดยปฏิบัติงานในฐานะเปน
หนวยยุทธศาสตรของรัฐในการพัฒนา
ชนบท ดวยหลักการพัฒนาชุมชน

อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Making Authority)
ขอบเขตอํานาจตัดสินใจประจําตําแหนงและ
อํานาจตามการมอบหมาย

ขอบเขตในการใหคําแนะนําปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูอื่น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกขาราชการพัฒนาชุมชนในการปฏิบัติ
งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูนําองคกร กลุมองคกร
เครือขายงานพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน ของหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
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การทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก (Working Relationship)
หนวยงานที่ติดตอ อาทิ เชน

1.สํานักงาน ก.พ.

เรื่องที่ตองติดตอ

วิธีการติดตอ

- ประสานเชิญวิทยากร

ดวยตนเอง

- ประสานการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร

หนังสือราชการ

บุคคล
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

ความถี่โดยเฉลี่ย
- เมื่อมีกิจกรรม

โทรศัพท/โทรสาร
ประชุม
E-mail

2.สํานักงาน ก.พ.ร.
3.สถาบันการศึกษาตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

4.หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เชน
- สํานักงานจังหวัด
- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
- สภาหอการคา
- สภาอุตสาหกรรม
- หนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ

- ประสานเชิญวิทยากร
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
- ประสานเชิญวิทยากร

- เมื่อมีกิจกรรม

- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ
- ประสานเชิญวิทยากร

- เมื่อมีกิจกรรม

- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

- ประสานเชิญวิทยากร
5.นักวิชาการอิสระ,ผูทรงคุณวุฒิ

- เมื่อมีกิจกรรม

- เมื่อมีกิจกรรม

- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

6.สถานีโทรทัศนทุกชอง
7.เครือขายองคกร, เครือขายกลุม
อาชีพ
8. ฯลฯ

- ขอสื่อที่เผยแพรทางสถานีโทรทัศนเพื่อ

- เมื่อมีกิจกรรม

ประกอบการฝกอบรม
- ประสานเชิญวิทยากร
- ประสานการศึกษาดูงาน
- ประสานเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ

- เมื่อมีกิจกรรม

