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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

สังคมสงเคราะห

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
สงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม เชน เด็กและบุคคลวัยรุน คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผูตองขัง ผูปวย คนพิการ
และทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไมสามารถจะแกปญหาของตนเองและครอบครัวหรือผูตกทุกขไดยาก ใน
กรณีตาง ๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนตอสังคมโดยสวนรวม พิจารณาปญหาและใหการสงเคราะหชวยเหลือ
ตามหลักการสังคมสงเคราะห และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

นักสังคมสงเคราะห 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆและอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีย่ ากพอสมควรเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน สัมภาษณ ศึกษา สอบประวัติ เกี่ยวกับผูรบั การสงเคราะหเพื่อประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะห
ชวยเหลือโดยถูกตองและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน ติดตาม สืบเสาะหาขอเท็จจริง แนะนําใหคําปรึกษาแกผูรบั
การสงเคราะห เพื่อใหสามารถที่จะชวยตนเองและครอบครัวได จัดทําสถิตแิ ละรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
ผูรับการสงเคราะห และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานสังคมสงเคราะหอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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ชื่อตําแหนง

นักสังคมสงเคราะห 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีย่ ากเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
สัมภาษณ ศึกษา สอบประวัติเกี่ยวกับผูรบั การสงเคราะห เพื่อประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะหชวยเหลือ
โดยถูกตองและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน ติดตาม สืบเสาะหาขอเท็จจริง แนะนําใหคําปรึกษาหารือแกผูรับการ
สงเคราะห จัดทําสถิติและ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูรบั การสงเคราะห ติดตอประสานงานกับหนวยงานทางดาน
สังคมสงเคราะหอื่น ๆ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 3 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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ชื่อตําแหนง

นักสังคมสงเคราะห 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่ง
อยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีค่ อ นขางยากมากเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษาและวิเคราะหดานสังคมสงเคราะห วางแผน ดําเนินการใหการสงเคราะห แยกประเภท
และการปฏิบตั ิตอผูรับการสงเคราะห ชวยแนะนําและใหคําปรึกษาหารือในการดําเนินการสงเคราะหตามหลัก
วิชาสังคมสงเคราะห ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนองคการหรือมูลนิธิเพื่อการสังคมสงเคราะห ศึกษา
คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานสังคมสงเคราะห เปนตน เผยแพรผลงานทางดานสังคมสงเคราะห
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสังคม
สงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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นักสังคมสงเคราะห 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตั ินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสังคมสงเคราะห โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสังคมสงเคราะห
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผนการดําเนินการดานสังคมสงเคราะห สนับสนุน
การวิจัย และประเมินผลเกีย่ วกับการปฏิบัติการดานสังคมสงเคราะห ตลอดจนเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุง
งานสังคมสงเคราะห รับผิดชอบและควบคุมการดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานสังคมสงเคราะห เผยแพรผลงานทางดานสังคมสงเคราะห ทําความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา
ที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือ
นักสังคมสงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิ
ราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะหระดับ 4 หรือ
นักสังคมสงเคราะหระดับ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 5 แลวจะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
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นักสังคมสงเคราะห 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสังคมสงเคราะห โดยงานที่ปฏิบัตติ องใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทเี่ กิดขึ้นใหม ๆและแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสังคมสงเคราะห
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานสังคม
สงเคราะห ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห.
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้ จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือนักสังคม
สงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือนักสังคม
สงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิ
ราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริ ห ารและจั ด ระบบงาน หรื อ มี ค วามชํ า นาญงานในหน า ที่ แ ละมี ป ระสบการณ สู ง มาก ตลอดจนมี ค วามรู
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักสังคมสงเคราะห 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสังคมสงเคราะหที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขนั้ ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดย
ตองปรับเปลีย่ นแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงานตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัตงิ านในฐานะผูชํานาญการในงานสังคมสงเคราะหโดยงานที่ปฏิบัตติ อ งใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดาน สังคมสงเคราะหสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานสังคมสงเคราะหใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอ เสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะหใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะหเปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขา
รวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบั แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงั กัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือนักสังคม
สงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือนักสังคม
สงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตั ิ
ราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 7แลวจะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่ และมีประสบการณสงู มากเปนพิเศษ
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ชื่อตําแหนง

นักสังคมสงเคราะห 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสังคมสงเคราะห ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัตงิ านในฐานะผูเ ชี่ยวชาญในงานสังคมสงเคราะห โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานสังคมสงเคราะห โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานสังคมสงเคราะห
ปฏิบัติงานวิจยั ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานสังคมสงเคราะห ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจยั เพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตั ิทางดานสังคมสงเคราะห ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มคี วามยุงยาก
มากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานสังคมสงเคราะห และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการดานสังคมสงเคราะห และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานสังคมสงเคราะห เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานสังคมสงเคราะห ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงั กัด เปน
ผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานสังคม
สงเคราะห ทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือ
นักสังคมสงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตั ิ
ราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือ
นักสังคมสงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 8 แลว
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสังคมสงเคราะห แกหนวยงาน
ที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสังคมสงเคราะห แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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