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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                         สังคมสงเคราะห 
 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบัการ

สงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม เชน เด็กและบุคคลวัยรุน คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผูตองขัง ผูปวย คนพิการ
และทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไมสามารถจะแกปญหาของตนเองและครอบครัวหรือผูตกทุกขไดยาก ใน
กรณีตาง ๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนตอสงัคมโดยสวนรวม พิจารณาปญหาและใหการสงเคราะหชวยเหลือ
ตามหลักการสังคมสงเคราะห และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

  
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 
  นักสังคมสงเคราะห 3  ระดับ 3  

นักสังคมสงเคราะห 4  ระดับ 4  
นักสังคมสงเคราะห 5  ระดับ 5  
นักสังคมสงเคราะห 6  ระดับ 6
นักสังคมสงเคราะห 7  ระดับ 7
นักสังคมสงเคราะห 8 ระดับ 8
นักสังคมสงเคราะห 9  ระดับ 9

 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสังคมสงเคราะห 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆและอยู

ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกับงานสงัคมสงเคราะห โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน สัมภาษณ ศึกษา สอบประวตั ิเกี่ยวกับผูรบัการสงเคราะหเพ่ือประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะห
ชวยเหลือโดยถูกตองและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน ติดตาม สืบเสาะหาขอเท็จจริง แนะนําใหคําปรึกษาแกผูรบั
การสงเคราะห เพ่ือใหสามารถที่จะชวยตนเองและครอบครัวได จัดทําสถิตแิละรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกบั
ผูรับการสงเคราะห และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

1. มีความรูความสามารถในงานสังคมสงเคราะหอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ของประเทศไทย  
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
5. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสังคมสงเคราะห 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคาํสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ

กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีย่ากเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

สัมภาษณ ศึกษา สอบประวตัิเกี่ยวกับผูรบัการสงเคราะห เพ่ือประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะหชวยเหลือ
โดยถูกตองและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน ติดตาม สืบเสาะหาขอเทจ็จริง แนะนําใหคําปรึกษาหารือแกผูรับการ
สงเคราะห จัดทําสถิติและ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูรบัการสงเคราะห ติดตอประสานงานกับหนวยงานทางดาน
สังคมสงเคราะหอ่ืน ๆ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 3 แลวจะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกดั  
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ

แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสังคมสงเคราะห 5  
 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิ หรอืคําสั่ง

อยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมากเกี่ยวกบังานสังคมสงเคราะห โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษาและวิเคราะหดานสังคมสงเคราะห วางแผน ดําเนินการใหการสงเคราะห แยกประเภท
และการปฏบิตัิตอผูรับการสงเคราะห ชวยแนะนําและใหคําปรึกษาหารือในการดําเนินการสงเคราะหตามหลัก
วิชาสังคมสงเคราะห ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนองคการหรือมูลนิธิเพื่อการสงัคมสงเคราะห ศึกษา 
คนควา วเิคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานสังคมสงเคราะห เปนตน เผยแพรผลงานทางดานสังคมสงเคราะห 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสังคม
สงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

 ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสังคมสงเคราะห 6  
 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสังคมสงเคราะห โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสังคมสงเคราะห 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผนการดําเนินการดานสังคมสงเคราะห สนับสนนุ
การวิจัย และประเมินผลเกีย่วกับการปฏบิัติการดานสงัคมสงเคราะห ตลอดจนเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรงุ
งานสังคมสงเคราะห รับผิดชอบและควบคุมการดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ศึกษา คนควา วิเคราะหหรอื
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานสังคมสงเคราะห เผยแพรผลงานทางดานสังคมสงเคราะห ทําความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกบังานสังคมสงเคราะห จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา
ที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือ 

นักสังคมสงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะหระดับ 4 หรือ 
นักสังคมสงเคราะหระดับ 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสงัคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัสังคมสงเคราะห 5 แลวจะตองมีความสามารถในการ
ริเร่ิมปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 



71-7 

ชื่อตําแหนง    นักสังคมสงเคราะห 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสังคมสงเคราะห โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหม ๆและแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสังคมสงเคราะห 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานสังคม
สงเคราะห ศกึษา คนควา  วิเคราะหหรอืสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห. 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุ
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือนักสังคม

สงเคราะห 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสงัคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือนักสังคม

สงเคราะห 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                        นักสังคมสงเคราะห 8 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสังคมสงเคราะหที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขัน้ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดย
ตองปรับเปลีย่นแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงานตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานสังคมสงเคราะหโดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสนิใจงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดาน สังคมสงเคราะหสงู
มากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานสังคมสงเคราะหใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วเิคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะหใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน 
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห ศึกษา คนควา   หาวิธีการในการแกไข
ปญหาเกี่ยวกบังานสังคมสงเคราะหเปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ เขา
รวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบัแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือนักสังคม
สงเคราะห 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสงัคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือนักสังคม
สงเคราะห 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักสังคมสงเคราะห 7แลวจะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่ และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักสังคมสงเคราะห  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสังคมสงเคราะห ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานสังคมสงเคราะห โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานสังคมสงเคราะห โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานสังคมสงเคราะห 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานสังคมสงเคราะห ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานสังคมสงเคราะห ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยาก
มากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานสังคมสงเคราะห และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการดานสังคมสงเคราะห และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานสังคมสงเคราะห เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานสังคมสงเคราะห ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด  เปน
ผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกบังานสังคม
สงเคราะห ทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ                 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือ 

นักสังคมสงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                            

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3  หรือนักสังคมสงเคราะห 4  หรือ 
นักสังคมสงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสังคมสงเคราะห แกหนวยงาน
ที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสังคมสงเคราะห แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
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