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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

สายงาน             นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สำยงำนนีค้รอบคลมุถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบติังำนทำงดำ้นสวสัดิกำรสงัคมในฐำนะหวัหนำ้ 
หน่วยงำนระดบักอง  ซึ่งมีลกัษณะงำนที่ปฏิบติัเก่ียวกบักำรสงัคมสงเครำะห ์ กำรสง่เสรมิสวัสดิภำพเด็ก 
และเยำวชน  กำรพฒันำชมุชน  กำรจดัระเบียบชมุชนหนำแน่นและชมุชนแออดั  กำรสง่เสรมิกีฬำ  กำรจดัใหม้ี
และสนบัสนนุกิจกรรมศนูยเ์ยำวชน  กำรสง่เสรมิงำนประเพณีทอ้งถิ่นและกิจกรรมทำงศำสนำ  งำนหอ้งสมดุ 
และงำนสวนสำธำรณะ  กำรใหค้ ำปรกึษำแนะน ำหรือตรวจสอบเก่ียวกบังำนสวสัดิกำรสงัคม  และปฏิบติัหนำ้ที่
อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

ชื่อและระดับของต าแหน่ง 
  ต ำแหน่งในสำยงำนนีม้ีชื่อและระดบัของต ำแหน่งดงันี ้คือ 
   นกับรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 6 ระดบั 6      ต ำแหน่งประเภทบริหำร 
   นกับรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 7 ระดบั 7      ต ำแหน่งประเภทบริหำร 
   นกับรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 8 ระดบั 8      ต ำแหน่งประเภทบริหำระดบักลำง 
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ชื่อต าแหน่ง   นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนเทียบเท่ำกอง  ซึ่งมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบและ 
คณุภำพของงำนค่อนสงูมำก  รบัผิดชอบงำนบรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม  โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วย 
และปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำก   และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  มีหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำ  ศึกษำ  วิเครำะห ์ ท ำควำมเห็น  
สรุปรำยงำน  เสนอแนะและด ำเนินกำรปฏิบติังำน  บรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคมที่ยำก  โดยควบคมุตรวจสอบ 
กำรจดักำรงำนต่ำง ๆ หลำยดำ้น  เช่น  งำนสงัคมสงเครำะห ์ งำนพฒันำชมุชน  กำรจดัระเบียบชมุชนหนำแน่น
และชมุชนแออดั  กำรสง่เสริมสวสัดิกำรเด็กและเยำวชน  กำรจัดตัง้กลุม่พฒันำชมุชน  กำรจดัตัง้ศนูยเ์ยำวชน  
กำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมของศนูยเ์ยำวชน  กำรจดัใหม้ีกีฬำเด็กและเยำวชน  งำนนนัทนำกำรชมุชน 
กำรจดัใหม้ีหอ้งสมดุประชำชน  งำนสง่เสรมิกีฬำประชำชน  งำนขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่น    
กำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำนของหวัหนำ้หน่วยรำชกำร  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่   
เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้  เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำย  กำรปฏิบติังำน
พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน
มอบหมำยงำน  วินิจฉยัสั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตำมประเมินผล  
และแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1.  ไดร้บัปรญิญำตรีหรือเทียบเท่ำไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้กุสำขำที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รบัรอง และ
  2.  ด ำรงต ำแหน่งระดบั 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำ โดยปฏิบติังำนทำงดำ้นงำนสวสัดิกำรสงัคม 
พฒันำชมุชน  สงัคมสงเครำะห ์มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 

 

 

 

 

/ ความรู้….. 
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ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถในเรื่องของงำนสวสัดิกำรสงัคมแลว้  จะตอ้ง 

1. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและจดัระบบงำน 
2. มีควำมสำมำรถในกำรรเิริ่มปรบัปรุงนโยบำยและแผนงำน 
3. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจนโยบำยและแผนงำนดำ้นต่ำงๆของส่วนรำชกำรที่สงักดั 
4. มีควำมสำมำรถในกำรจดัท ำแผนงำน  ควบคมุตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ 

และเสนอแนะวิธีกำรแกไ้ขปรบัปรุงกำรปฏิบติังำนที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบ 
5. มีควำมสำมำรถในกำรปกครองบงัคบับญัชำ 
6. มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน 
7. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในหลกักำรบริหำรงำนบคุคล 
8. มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
9. มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชค้อมพิวเตอร ์
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ชื่อต าแหน่ง   นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  บรหิำรงำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง  ซึ่งมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ 
ของงำนสงูมำกเป็นพิเศษ  รบัผิดชอบงำนบรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม   โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วย  
และปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำกเป็นพิเศษ  หรือปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรบรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 
ในลกัษณะผูเ้ชี่ยวชำญ  หรือผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถและควำมช ำนำญในระดบัเดียวกนั   และปฏิบติังำนอ่ืน 
ที่ไดร้บัมอบหมำย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
   ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  มีหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำ  ศึกษำ  วิเครำะห ์ ท ำควำมเห็น   
สรุปรำยงำน  เสนอแนะและด ำเนินกำรปฏิบติังำนบรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคมที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญพิเศษ    
โดยควบคมุตรวจสอบกำรจดักำรงำนต่ำง ๆ หลำยดำ้น  เช่น  งำนสงัคมสงเครำะห ์ งำนพฒันำชมุชน  
กำรจดัระเบียบชมุชนหนำแน่นและชมุชนแออดั  กำรสง่เสรมิสวสัดิกำรเด็กและเยำวชน  กำรจดัตัง้กลุม่พฒันำ
ชมุชน  กำรจดัตัง้ศนูยเ์ยำวชน  กำรจดัใหม้ีกีฬำเด็กและเยำวชน  งำนนนัทนำกำรชมุชน  กำรจดัใหม้ีหอ้งสมดุ
ประชำชน  กำรสง่เสรมิกีฬำประชำชน  งำนขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่น  กำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำน
ของหวัหนำ้หน่วยรำชกำร  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่ เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำร
ต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้  เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของสว่นรำชกำรท่ีสงักดั   
และในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนท ำหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน  พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่ 
และงบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉยัสั่งกำร 
ควบคมุ  ตรวจสอบ ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตำมประเมินผล  และแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้ง 
ในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน- 

สวัสดิการสังคม 7) 
                -  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 6 ขอ้ 1 และ 
                   (1)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้สว่นสวสัดิกำรสงัคม (นกับริหำรงำน- 
สวสัดิกำรสงัคม 7)  หรือหวัหนำ้ฝ่ำย (นกับรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 7) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ย
กว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบริหำรงำนสวสัดิกำรสงัคม  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่
นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือ 

/ (2) ด ำรง….. 



ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545  แกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  9/2546  เม่ือวนัที่  30  ตลุำคม  2546 
ครัง้ที่ 1/2550 เม่ือวนัที่ 29 มกรำคม 2550 และตรัง้ที่ 2/2550 เม่ือวนัที่ 26 กุมภำพนัธ ์2550 

- 2 - 
 
                   (2)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำหวัหนำ้สว่นสวสัดิกำรสงัคม  
(นกับรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 6) หรือหวัหนำ้ฝ่ำย (นกับรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 6) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำ
มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม  หรืองำนอื่นที่
เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี ก ำหนดเวลำ 4 ปี ใหล้ดเป็น 3 ปี ส ำหรบัผูไ้ดร้บัปรญิญำโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำ
กว่ำนีท้ำงสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร ์ สงัคมวิทยำ  จิตวิทยำ  กำรพฒันำชมุชน กำรบรหิำร กำรปกครอง  หรือทำง
อ่ืนที่ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้ 
  

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน- 
สวัสดิการสังคม 7) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) 

     -  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 6 ขอ้ 1 และ 
        (1)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้สว่นสวสัดิกำรสงัคม (นกับริหำรงำน- 

สวสัดิกำรสงัคม 6)  หรือหวัหนำ้ฝ่ำย (นกับรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 6) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ย
กว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบริหำรงำนสวสัดิกำรสงัคม  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ 
ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือ 

        (2)  ด ำรงต ำแหน่งใน ระดบั 7 ว  หรือ 7 วช  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ  
4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ย
กว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกับรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 6 แลว้ จะตอ้งมี
ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในนโยบำยกำรบรหิำรงำนของรฐับำล   และปัญหำดำ้นกำรเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 
ของประเทศ 
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ชื่อต าแหน่ง    นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8 
 

ต าแหน่งประเภท  บริหารระดับกลาง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บรหิำรงำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง ซึ่งมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบควำมยำก 
และคณุภำพของงำนสงูมำกเป็นพิเศษหรือต ำแหน่งหวัหนำ้หน่วยงำนเทียบเท่ำกองหรือหวัหนำ้หน่วยงำนอ่ืน 
ที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ  ควำมยำก  และคณุภำพของงำนสงูมำกเป็นพิเศษเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั รบัผิดชอบ 
งำนบรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วย และปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำก
พอสมควร หรือปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรบรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคมในลกัษณะผูเ้ชี่ยวชำญ หรือผูม้ีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญในระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจำรณำศกึษำวิเครำะห ์ท ำควำมเห็น สรุป รำยงำน เสนอแนะและด ำเนินกำรปฏิบติังำน
บรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคมที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญพิเศษ โดยควบคมุตรวจสอบกำรจดักำรงำนต่ำง ๆ หลำยดำ้น 
เช่น งำนสงัคมสงเครำะห ์งำนพฒันำชมุชนหนำแน่นและชมุชนแออดั กำรสง่เสรมิสวสัดิภำพเด็กและเยำวชน 
กำรจดัตัง้กลุม่พฒันำชมุชน กำรจดัตัง้ศนูยเ์ยำวชน กำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกิจกรรมของศนูยเ์ยำวชน กำรจดั
ใหม้ีกีฬำเด็กและเยำวชน งำนนนัทนำกำรชมุชน กำรจดัใหม้ีหอ้งสมดุประชำชน งำนส่งเสรมิกีฬำประชำชน   
งำนขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่น กำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำนของ หวัหนำ้หน่วยรำชกำร  ตอบปัญหำ
และชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่ ฝึกอบรมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่
ระดบัรองลงมำ และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 
        -  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนกับรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 6 ขอ้ 1 และ 
               (1)   ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสงัคม  (นกับริหำรงำน-        
สวสัดิกำรสงัคม 7)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ  2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำน
บรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
          (2)  ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำหวัหนำ้ฝ่ำย (นกับริหำรงำนสวสัดิกำร-   
สงัคม 7)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำน 
สวสัดิกำรสงัคม  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี ก ำหนดเวลำ 4 ปี ใหล้ดเป็น 3 ปี ส ำหรบั 

 
 

/ผูไ้ดร้บัปรญิญำโท…… 
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- 2 - 
 
 
ผูไ้ดร้บัปริญญำโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร ์ สังคมวิทยำ  จิตวิทยำ  กำรพฒันำชมุชน 
กำรบริหำร กำรปกครอง  หรือทำงอื่นที่ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้ หรือ 

    (3)  ด ำรงต ำแหน่งใน ระดบั 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 6 ปี  
โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม  หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  มีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันกับรหิำรงำนสวสัดิกำรสงัคม 7 และมีควำมเชี่ยวชำญงำน
ในหนำ้ที่ 
 


