
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน       สังคมสงเคราะห์ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานทางสงัคมสงเคราะห์  ซ่ึงมีลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการสงเคราะห์ผู้ มีปัญหาทางสงัคม  เช่น  เด็กและบุคคลวัยรุ่น  คนชรา  คนขอทาน 

โสเภณี  ผู้ ต้องขงั  ผู้ ป่วย  คนพิการและทุพพลภาพ  และประชาชนทัว่ไปท่ีไม่สามารถจะแก้ปัญหาของ 

ตนเองและครอบครัว  หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ   อนัจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสงัคมโดย 

ส่วนรวม  พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลกัการสงัคมสงเคราะห์  และปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ซ่ึงตําแหน่งต่าง ๆ  เหล่านีมี้ลกัษณะท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้ มีความรู้ความชํานาญใน 

วิชาการสงัคมสงเคราะห์ 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   นกัสงัคมสงเคราะห์  3  ระดบั  3 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัสงัคมสงเคราะห์  4  ระดบั  4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัสงัคมสงเคราะห์  5  ระดบั  5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัสงัคมสงเคราะห์  6  ระดบั  6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นกัสงัคมสงเคราะห์  7  ระดบั  7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์  3 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานสงัคมสงเคราะห์  ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้น  ทําหน้าท่ีสมัภาษณ์  ศึกษา  สอบประวัติ  เกี่ยวกบัผู้รับการ

สงเคราะห์เพ่ือประกอบการพิจารณา  ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยถูกต้องและเหมาะสม  ออกเยี่ยม

เยียน  ติดตามสืบเสาะหาข้อเท็จจริง  แนะนําให้คําปรึกษาแก่ผู้รับการสงเคราะห์  เพ่ือให้สามารถท่ีจะช่วย

ตนเองและครอบครัวได้  จดัทําสถิติและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ   เกี่ยวกบัผู้รับการสงเคราะห์  และปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  สงัคมวิทยา 

จิตวิทยา  หรือทางอื่นท่ี  ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการสงัคมสงเคราะห์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน 

ในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์  4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานสงัคมสงเคราะห์  โดยควบคุมตรวจสอบ 

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึงหรือปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์ 

ท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ี 

อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานสงัคมสงเคราะห์  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  สมัภาษณ์  ศึกษา  สอบประวัติ  เกี่ยวกบัผู้รับการสงเคราะห์  เพ่ือประกอบ 

การพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยถูกต้องและเหมาะสม  ออกเยี่ยมเยียนติดตาม  สืบเสาะหา 

ข้อเท็จจริง  แนะนํา  ให้คําปรึกษาหารือแก่ผู้รับการสงเคราะห์  จดัทําสถิติและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัผู้รบั 

การสงเคราะห์  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานทางด้านสงัคมสงเคราะห์อืน่ ๆ   ให้คําปรึกษาแนะนําใน

การปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติัตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์  3  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั  3  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสงัคม 

สงเคราะห์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กําหนดเวลา  2  ปี  ให้ลดเป็น  1  ปี  สําหรับ 

ผู้ มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ  2  หรือ 

 

/ได้รับ..... 
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2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  สงัคมวิทยา 

จิตวิทยา  หรือทางอื่นท่ี  ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัสงัคมสงเคราะห์  3  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ   ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรบัปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

5. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลเกี่ยวกบังานสงัคมสงเคราะห์ 
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ช่ือตําแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์  5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานสงัคมสงเคราะห์  โดยควบคุมตรวจสอบ 

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานสงัคม 

สงเคราะห์ท่ียากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานสงัคมสงเคราะห์  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง  เช่น  ศึกษาและวิเคราะห์วิจยัด้านสงัคมสงเคราะห์  เช่น  การวางแผนดําเนินการให้การ 

สงเคราะห์  การแยกประเภทและการปฏิบติัต่อผู้รับการสงเคราะห์  ช่วยแนะนําและให้คําปรึกษาหารือ 

ในการดําเนินการสงเคราะห์ตามหลกัวิชาสงัคมสงเคราะห์  ดําเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนองค์การ 

หรือมูลนิธิเพ่ือการสงัคมสงเคราะห์  เป็นต้น  ดําเนินการและแก้ปัญหาขดัข้องต่าง ๆ   ในการปฏิบติังาน 

เกี่ยวกบัการวิเคราะห์วิจยัด้านสงัคมสงเคราะห์  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก ่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี 

เกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติัตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์  3  หรือนกัสงัคมสงเคราะห์ 4 

ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  4  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานสงัคมสงเคราะห์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี   หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์  3  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน 

สงัคมสงเคราะห์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี 

สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์ 4 ข้อ  2 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัสงัคมสงเคราะห์  4  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ  และสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์  6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูง รับผิดชอบงานสงัคมสงเคราะห์  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครอง 

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ควบคุมและปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสงัคมสงเคราะห์  เช่น  วางแผนการดําเนินการ 

ด้านสงัคมสงเคราะห์  การวิจยัและประเมินผลเกี่ยวกบัการปฏิบติัการด้านสงัคมสงเคราะห์  ตลอดจน 

การเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงงานสงัคมสงเคราะห์  รับผิดชอบและควบคุมการดําเนินการศึกษา 

ค้นคว้าเกี่ยวกบัระบบประกนัสงัคม  เป็นต้น     ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังาน 

แก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน 

ราชการท่ีสงักดั 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นแล้ว  ยงัทําหน้าท่ีกําหนด 

นโยบายการปฏิบติังาน       พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา   

ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์ 3 หรือนกัสงัคมสงเคราะห์ 4 

ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  5  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานสงัคมสงเคราะห์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี   หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์ 3 หรือนกัสงัคมสงเคราะห์ 4  

ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  4  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสงัคมสงเคราะห์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี    
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัสงัคมสงเคราะห์  5  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์  7 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานสงัคมสงเคราะห์  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และ 

ปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ควบคุมและปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสงัคมสงเคราะห์  เช่น  วางแผนการดําเนินการ 

ด้านสงัคมสงเคราะห์  การวิจยัและประเมินผลเกี่ยวกบัการปฏิบติัการด้านสงัคมสงเคราะห์  ตลอดจน 

การเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงงานสงัคมสงเคราะห์  รับผิดชอบและควบคุมการดําเนินการ  ศึกษา 

ค้นคว้าเกี่ยวกบัระบบประกนัสงัคม  เป็นต้น     ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังาน 

แก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน 

ราชการท่ีสงักดั 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นแล้ว  ยงัทําหน้าท่ีกําหนด 

นโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา   

ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์  3  หรือนกัสงัคมสงเคราะห์ 4 

ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  6  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานสงัคมสงเคราะห์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี   หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์  3  หรือนกัสงัคมสงเคราะห์ 4 

ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  5  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้อง

ปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานสงัคมสงเคราะห์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี    
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันกัสงัคมสงเคราะห์  6  แล้ว  จะต้องมี 

ความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

ของประเทศ 
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