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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน             นักบริหารงานสวสัดิการสงัคม 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ทีป่ฏิบัติงานทางดานสวัสดิการสังคมในฐานะหัวหนา 

หนวยงานระดับกอง  ซึง่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห  การสงเสริมสวัสดิภาพเด็ก 

และเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชมุชนแออัด  การสงเสริมกฬีา  การจัดใหมี

และสนับสนนุกิจกรรมศูนยเยาวชน  การสงเสริมงานประเพณีทองถิน่และกิจกรรมทางศาสนา  งานหองสมุด 

และงานสวนสาธารณะ  การใหคําปรึกษาแนะนาํหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม  และปฏิบัติหนาที่

อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ชื่อและระดับของตําแหนง 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คอื 

   นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 ระดับ 6      ตาํแหนงประเภทบริหาร 

   นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 ระดับ 7      ตาํแหนงประเภทบริหาร 

   นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8 ระดับ 8      ตาํแหนงประเภทบริหาระดับกลาง 
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ชื่อตําแหนง   นักบริหารงานสวสัดิการสงัคม 6 

ตําแหนงประเภท  บริหาร 

หนาที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานเทยีบเทากอง  ซึง่มีหนาที่และความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานคอนสงูมาก  รับผิดชอบงานบริหารงานสวัสดิการสังคม  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย 

และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก   และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาที่ในการพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทาํความเหน็  

สรุปรายงาน  เสนอแนะและดําเนนิการปฏบิัติงาน  บริหารงานสวัสดิการสังคมทีย่าก  โดยควบคุมตรวจสอบ 

การจัดการงานตาง ๆ หลายดาน  เชน  งานสังคมสงเคราะห  งานพฒันาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน

และชุมชนแออัด  การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การจัดตั้งกลุมพัฒนาชมุชน  การจัดตั้งศูนยเยาวชน  

การสงเสริมและสนับสนุนกจิกรรมของศูนยเยาวชน  การจัดใหมีกีฬาเด็กและเยาวชน  งานนันทนาการชุมชน 

การจัดใหมหีองสมุดประชาชน  งานสงเสรมิกีฬาประชาชน  งานขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น    

การติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยราชการ  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่   

เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ  ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย  การปฏิบัติงาน

พิจารณาวางอัตรากําลงัเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน

มอบหมายงาน  วนิิจฉัยสัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  

และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานทีรั่บผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กีย่วของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
  1.  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานีทุ้กสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ

  2.  ดํารงตําแหนงระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา โดยปฏิบัติงานทางดานงานสวัสดิการสังคม 

พัฒนาชุมชน  สังคมสงเคราะห มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 

 

 

 

/ ความรู….. 
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ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมคีวามรูความสามารถในเรื่องของงานสวัสดิการสังคมแลว  จะตอง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิมปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด 

4. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 

6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

7. มีความรูความเขาใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

8. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

9. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
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ตําแหนงประเภท  บริหาร 

หนาที่และความรับผิดชอบ
  บริหารงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง  ซึง่มีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมากเปนพิเศษ  รับผิดชอบงานบริหารงานสวสัดิการสังคม   โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  

และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากเปนพิเศษ  หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานสวสัดิการสังคม 

ในลักษณะผูเชี่ยวชาญ  หรือผูมีความรูความสามารถและความชาํนาญในระดับเดียวกนั   และปฏิบัติงานอืน่ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  มีหนาที่ในการพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทาํความเหน็   

สรุปรายงาน  เสนอแนะและดําเนนิการปฏบิัติงานบริหารงานสวัสดิการสังคมที่ตองใชความชาํนาญพิเศษ    

โดยควบคุมตรวจสอบการจดัการงานตาง ๆ หลายดาน  เชน  งานสงัคมสงเคราะห  งานพัฒนาชุมชน  

การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชมุชนแออัด  การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การจัดตั้งกลุมพัฒนา

ชุมชน  การจัดตั้งศูนยเยาวชน  การจัดใหมกีีฬาเดก็และเยาวชน  งานนนัทนาการชุมชน  การจัดใหมีหองสมุด

ประชาชน  การสงเสริมกีฬาประชาชน  งานขนบธรรมเนยีมประเพณีของทองถิน่  การติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของหัวหนาหนวยราชการ  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ

ตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด   

และในฐานะหวัหนาหนวยงานทาํหนาที่กาํหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาที ่

และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินจิฉัยสั่งการ 

ควบคุม  ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของ 

ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง
1. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม (นักบริหารงาน- 

สวสัดิการสังคม 7) 
                -  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานสวัสดิการสังคม 6 ขอ 1 และ 

                   (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาสวนสวัสดิการสงัคม (นักบริหารงาน- 

สวัสดิการสังคม 7)  หรือหวัหนาฝาย (นกับริหารงานสวสัดิการสังคม 7) หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกบังานบริหารงานสวัสดิการสงัคม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม

นอยกวา 1 ป หรือ 

/ (2) ดํารง….. 
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                   (2)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวนสวัสดิการสังคม  

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6) หรือหัวหนาฝาย (นกับริหารงานสวสัดิการสังคม 6) หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา

มาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกบังานบริหารงานสวัสดิการสงัคม  หรืองานอื่นที่

เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํา

กวานีท้างสังคมสงเคราะหศาสตร  สังคมวทิยา  จิตวิทยา  การพัฒนาชุมชน การบรหิาร การปกครอง  หรือทาง

อ่ืนที ่ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได  
  

2. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงหวัหนาสวนสวสัดิการสังคม (นักบริหารงาน- 
สวสัดิการสังคม 7) หรือหัวหนาฝาย (นกับริหารงานสวสัดิการสังคม 7) 

     -  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานสวัสดิการสังคม 6 ขอ 1 และ 

        (1)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาสวนสวัสดิการสงัคม (นักบริหารงาน- 

สวัสดิการสังคม 6)  หรือหวัหนาฝาย (นกับริหารงานสวสัดิการสังคม 6) หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกบังานบริหารงานสวัสดิการสงัคม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 

ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

        (2)  ดํารงตําแหนงใน ระดับ 7 ว  หรือ 7 วช  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการสังคม  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย

กวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดยีวกับนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 แลว จะตองมี

ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล   และปญหาดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง    นักบริหารงานสวสัดิการสงัคม 8 
 

ตําแหนงประเภท  บริหารระดับกลาง 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดับกอง ซึง่มหีนาที่และความรบัผิดชอบความยาก 

และคุณภาพของงานสงูมากเปนพิเศษหรือตําแหนงหวัหนาหนวยงานเทียบเทากองหรือหัวหนาหนวยงานอืน่ 

ที่มหีนาที่ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมากเปนพเิศษเทยีบไดระดับเดยีวกนั รับผิดชอบ 

งานบริหารงานสวัสดิการสังคม โดยควบคมุหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคบับัญชาจํานวนมาก

พอสมควร หรือปฏิบัติงานเกีย่วกับการบริหารงานสวัสดิการสังคมในลกัษณะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีความรู

ความสามารถและความชาํนาญในระดับเดียวกนั และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณาศึกษาวิเคราะห ทาํความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะและดาํเนนิการปฏิบัติงาน

บริหารงานสวสัดิการสังคมที่ตองใชความชํานาญพิเศษ โดยควบคุมตรวจสอบการจดัการงานตาง ๆ หลายดาน 

เชน งานสงัคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

การจัดตั้งกลุมพัฒนาชุมชน การจัดตั้งศูนยเยาวชน การสงเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยเยาวชน การจัด

ใหมีกฬีาเด็กและเยาวชน งานนนัทนาการชุมชน การจัดใหมีหองสมุดประชาชน งานสงเสริมกีฬาประชาชน   

งานขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น การติดตามผลการปฏิบัติงานของ หวัหนาหนวยราชการ  ตอบปญหา

และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่

ระดับรองลงมา และปฏิบัตหินาที่อ่ืนทีเ่กีย่วของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง 
 ตําแหนงผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 
        -  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกับริหารงานสวัสดิการสังคม 6 ขอ 1 และ 

               (1)   ดาํรงตาํแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  (นกับรหิารงาน-        

สวัสดิการสังคม 7)  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกีย่วกับงาน

บริหารงานสวสัดิการสังคม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

          (2)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงไมต่ํากวาหวัหนาฝาย (นักบริหารงานสวัสดิการ-   

สังคม 7)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน 

สวัสดิการสังคม  หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับ 

 

 

/ผูไดรับปริญญาโท…… 



ก.อบต.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2545  แกไขเพิ่มเติมตามมติ ก.อบต. ครั้งที่  9/2546  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2546 

ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 และตรั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 

- 2 - 

 

 
ผูไดรับปริญญาโทหรือเทยีบไดไมต่ํากวานีท้างสังคมสงเคราะหศาสตร  สังคมวทิยา  จิตวิทยา  การพัฒนาชุมชน 

การบริหาร การปกครอง  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 

    (3)  ดํารงตาํแหนงใน ระดับ 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏบิัติราชการเกีย่วกับงานบรหิารงานสวัสดิการสังคม  หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 และมีความเชี่ยวชาญงาน

ในหนาที ่
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