มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

นักสังคมสงเคราะห

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม เชน เด็กและบุคคลวัยรุน คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผูต อ งขัง
ผูปวยคนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไมสามารถจะแกปญหาของตนเองและครอบครัว หรือ
ผูตกทุกขไดยากในกรณีตาง ๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนตอสังคมโดยสวนรวม พิจารณาปญหาและใหการ
สงเคราะหชวยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ซึง่ ตําแหนงตาง ๆ เหลานี้
มีลักษณะที่จาเป
ํ นตองใชผูมีความรูความสามารถในวิชาการสังคมสงเคราะห
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี้ คือ
นักสังคมสงเคราะห 3 ระดับ 3
นักสังคมสงเคราะห 4 ระดับ 4
นักสังคมสงเคราะห 5 ระดับ 5
นักสังคมสงเคราะห 6 ระดับ 6
นักสังคมสงเคราะห 7 ระดับ7

ชื่อตําแหนง

นักสังคมสงเคราะห 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตน ทําหนาที่สัมภาษณ ศึกษา สอบประวัติเกี่ยวกับผูรับการสงเคราะห
เพื่อประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะหชวยเหลือโดยถูกตองและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน ติดตาม
สืบเสาะหาขอเท็จจริง แนะนํา ใหคําปรึกษาแกผูรับการสงเคราะห เพื่อใหสามารถที่จะชวยตนเองและครอบครัว
ได จัดทําสถิติและรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับผูรับการสงเคราะห และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรบั ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางสังคมสงเคราะหศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
2.! ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางสังคมสงเคราะหศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา
หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการสังคมสงเคราะหอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎ
ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสาารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

นักสังคมสงเคราะห 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดอบสังคมสงเคราะห โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ น
ตองมีผูกํากับตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห โดยปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง
เชน สัมภาษณ ศึกษา สอบประวัติ เกี่ยวกับผูรับการสงเคราะห เพือ่ ประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะห
ชวยเหลือโดยถูกตองและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน ติดตามสืบเสาะหาขอเท็จจริง แนะนํา ใหคาปรึ
ํ กษาหารือ
แกผูรับการสงเคราะห จัดทําสถิติและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูรับการสงเคราะห ติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ทางดานสังคมสงเคราะห งานสันทนาการอื่น ๆ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานที่เจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติตามหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัก
สังคมสงเคราะห 3 ขอ 2 หรือ
2.! ไดรับปริญญาเอกทางสังคมสงเคราะหศาสตร หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนงานที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

นักสังคมสงเคราะห 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ยากมาก โดยไมจําเปนตอง
มีผูกํากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากที่เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน ศึกษาและวิเคราะห วิจัยดานสังคมสงเคราะห เชน การวางแผนดําเนินการใหการสงเคราะห
การแยกประเภทและการปฏิบัติตอผูรับการสงเคราะห ชวยแนะนําและใหคาปรึ
ํ กษาหารือในการดําเนินการ
สงเคราะหตามหลักวิชาการสังคมสงเคราะห ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนองคการหรือมูลนิธิเพื่อการ
สังคมสงเคราะห เปนตน ดําเนินการและแกปญ
 หาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห วิจยั
ดานสังคมสงเคราะหและสันทนาการ ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติงานหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่งานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ศึกษา
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคม
สงเคราะหและสันทนาการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะหหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 4 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

นักสังคมสงเคราะห 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะหโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห เชน วางแผนการดําเนินงานดานสังคม
สงเคราะห งานวิจัยและประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะห ตลอดจนงานเสนอแนะในการ
แกไขปรับปรุงงานสังคมสงเคราะห รับผิดชอบและควบคุมการดําเนินการ ศึกษาคนควาเกี่ยวกับงานประกัน
สังคม เปนตน ศึกษาอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงาน
ดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาและงบประมาณของ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 และไดดํารง
ตําแหนงระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสังคม
สงเคราะหหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 และไดดํารง
ตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคม
สงเคราะห หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

นักสังคมสงเคราะห 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะหโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห เชน วางแผนการดําเนินงานดานสังคม
สงเคราะห งานวิจัยและประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะห ตลอดจนงานเสนอแนะวิธกี าร
แกไขปรับปรุงงานสังคมสงเคราะห รับผิดชอบและควบคุมการดําเนินการ ศึกษาคนควาเกี่ยวกับระบบประกันสังคม
เปนตน ศึกษา ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงาแนกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้
เขารวมประชุมในการกําหนดโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจาก
ปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบ
ประมาณของหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือ 4 และไดดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือ 4 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 6 แลว จะตองมีความรู
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

