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มาตรฐานก ําหนดต ําแหนง

สายงาน                          นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ครอบคลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานสวัสดิการสังคมในฐานะหัวหนา

หนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห   การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาว
ชน   การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด   การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน    การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น   และกิจกรรมทางศาสนา  งานหองสมุด และ
งานสวนสาธารณะ    การใหคํ าปรึกษาแนะนํ าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม    และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เก่ียวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง

ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
นักบริหารงานสวัสดิการสงัคม 6 ระดับ 6
นักบริหารงานสวัสดิการสงัคม 7 ระดับ 7
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ชื่อต ําแหนง             นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง   ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานคอนสูงมาก   รับผิดชอบงานบริหารงานสวัสดิการสังคม  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผู
อยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมาก   และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน   มีหนาที่ในการพิจารณา  ศึกษา วิเคราะห ท ําความเห็น สรุปรายงาน

เสนอแนะและดํ าเนินการปฏิบัติงาน   บริหารงานสวัสดิการสังคมที่ยาก    โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง
ๆ
หลายดาน เชน งานสังคมสงเคราะห  งานพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด  การสง
เสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชน   การจัดตั้งกลุมพัฒนาชุมชน  การจัดต้ังศูนยเยาวชน  การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนยเยาวชน   การจัดใหมีกีฬาเด็กและเยาวชน   งานนันทนาการชุมชน การจัดใหมีหองสมุดประชาชน งานสง
เสริมกีฬาประชาชน  งานขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น   การติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยราช
การ ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ   ตามท่ีไดรับแตง
ต้ัง เขารวมประชุมในการกํ าหนดนโยบาย  การปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตราก ําลังเจาหนาที่และงบประมาณของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ํา
ปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิด
ชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํ ากวานี้ทุกสาขาที ่ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ
2. ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 6 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทา โดยปฏิบัติงานทางดานงานสวัสดิการสังคม

พัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห มาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถในเรื่องของงานสวัสดิการสังคมแลว    จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด
4.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

5.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
6.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
7.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
8.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
9.! มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
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ชื่อต ําแหนง           นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมากเปนพิเศษ   รับผิดชอบงานบริหารงานสวัสดิการสังคม   โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมากเปนพิเศษ   หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม
ในลักษณะผูเชี่ยวชาญ   หรือผูมีความรูความสามารถและความช ํานาญในระดับเดียวกัน   และปฏิบัติงานอื่น
ท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน   มีหนาที่ในการพิจารณา  ศึกษา วิเคราะห ท ําความเห็น สรุป รายงาน

เสนอแนะและดํ าเนินการปฏิบัติงานบริหาร   งานสวัสดิการสังคมที่ตองใชความช ํานาญพิเศษ   โดยควบคุมตรวจ
สอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดาน  เชน งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน
และชุมชนแออัด การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน   การจัดตั้งกลุมพัฒนาชุมชน   การจัดต้ังศูนยเยาวชน   การ
จัดใหมีกีฬาเด็กและเยาวชน   งานนันทนาการชุมชน การจัดใหมีหองสมุดประชาชน การสงเสริมกฬีาประชาชน 
งานขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น การติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยราชการ ตอบปญหาและชี้
แจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการ
กํ าหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด   และในฐานะหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่กํ าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ   ติดตอประสานงาน 
วางแผน มอบหมายงาน   วินิจฉัยสั่งการควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล    
และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม  6   และไดดํ ารงตํ าแหนงไมตํ่ า

กวาระดับ  6  หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2  ป   โดยจะตองปฏิบัติราชการในตํ าแหนงนักบริหาร
งานสวัสดิการสังคม หรือไดปฏิบัติงานในตํ าแหนงนักบริหารงานทองถ่ินในระดับเดียวกันหรือเปนผูปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของตามท่ี ก.อบต. กํ าหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 แลว จะตองมี

ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล   และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


	ÁÒµÃ˚Ò¹¡ÓË¹´µÓáË¹è§
	
	
	
	ÅÑ¡É³Ð§Ò¹â´Â·ÑèÇä»
	ÊÒÂ§Ò¹¹Õé¤ÃÍº¤ÅØÁ¶Ö§µÓáË¹è§µèÒ§ æ ·Õè»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Ò§´éÒ¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÑ§¤Áã¹˚Ò¹ÐËÑÇË¹éÒ
	Ë¹èÇÂ§Ò¹ÃÐ´Ñº¡Í§  «Öè§ÁÕÅÑ¡É³Ð§Ò¹·Õè»¯ÔºÑµÔà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊÑ§¤ÁÊ§à¤ÃÒÐËì   ¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾à´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹   ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ ¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐàºÕÂºªØÁª¹Ë¹Òá¹è¹áÅÐªØÁª¹áÍÍÑ´   ¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÕÌÒ ¡ÒÃ¨Ñ´ãËéÁÕáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁÈÙ¹ÂìàÂÒÇª¹    ¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ§Ò¹»ÃÐà¾³Õ·éÍ§¶Ôè¹




	ª×èÍáÅÐÃÐ´Ñº¢Í§µÓáË¹è§
	µÓáË¹è§ã¹ÊÒÂ§Ò¹¹ÕéÁÕª×èÍáÅÐÃÐ´Ñº¢Í§µÓáË¹è§´Ñ§¹Õé ¤×Í

	¤Ø³ÊÁºÑµÔà©¾ÒÐÊÓËÃÑºµÓáË¹è§


