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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

สังคมสงเคราะห์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา การสารวจ การสัมภาษณ์ การสอบประวัติ และการวิเคราะห์ข้อมู ล ปัญหา ข้อเท็จจริง และ
สาเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการให้คาปรึกษา คาแนะนา ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ การ
แก้ไขปัญหา และดาเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักการสังคมสงเคราะห์
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือผู้มีปัญหาทางสั งคมต่างๆ เช่น เด็ก วัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขัง
ผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไม่ส ามารถจะแก้ไขปัญ หาของตัวเองและครอบครัว
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อชุมชน และ
สังคมโดยส่วนรวม เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับชานาญการ
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับชานาญการพิเศษ
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับเชี่ยวชาญ

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สังคมสงเคราะห์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักสังคมสงเคราะห์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง
รวมทั้งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัย ประกอบการพิจารณา ให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือ และให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
1.2 ให้บริการการปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ บาบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง
และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้
1.3 ให้ คาปรึกษา คาแนะนา ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลื อ การแก้ไขปัญ หา
และดาเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาและตรงตามความ
ต้องการของผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.4 รวบรวม ประมวล สรุป จัดลาดับความสาคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา พิทักษ์
สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
1.5 สารวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทารายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิช าการ สถานการณ์ และปั ญ หาด้ านสั งคม เพื่ อประกอบการวิจัย การจัด ท าฐานข้ อมู ล การวางแผน
การจัดทาหลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.6 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และจั ด สวั ส ดิ ก ารต่ างๆ แก่ ผู้ รับ การ
สงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.7 รวบรวม จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานด้ า นสั ง คมสงเคราะห์
เพื่อประกอบการจัดทาเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่ อเพื่อนาไปใช้ใน
การดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
1.8 จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการ
พัฒนาและวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.9 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 เสนอแนะข้อมูล แนวทาง และวิธีการต่างๆ ประกอบการวางแผนงานด้านการ
สั งคมสงเคราะห์ เพื่ อเป็ น ประโยชน์ ต่ อการวางแผนงาน การก าหนดแผนการ แนวทาง หลั กเกณฑ์ หรือ
มาตรการต่างๆ ของหน่วยงาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่ว มกัน ทั้ง ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่ว ยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน าและให้ บริการทางวิช าการแก่บุ คคล หน่ว ยงานและองค์ กรต่างๆ
เกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค ทักษะ
ในการดาเนินงานและพัฒนาบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
4.2 ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เอกสาร ต ารา สื่ อ และคู่ มื อ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การ
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย
ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการทางสังคมและ
การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.3 ร่ว มจัด การฝึก อบรมและถ่า ยทอดความรู ้แ ก่บ ุค ลากรภายในหน่ว ยงาน
ครอบครัว กลุ่ม ชุม ชน หน่ว ยงานภาครัฐ เอกชน เครือ ข่า ยและประชาชนทั่ว ไปเพื่อ เสริม สร้า งความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับ งานด้า นสวัส ดิก ารสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่มีป ระสิท ธิภ าพ สอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ แ ละพฤติ ก รรมศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยา รั ฐ ศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ แ ละพฤติ ก รรมศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยา รั ฐ ศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ แ ละพฤติ ก รรมศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยา รั ฐ ศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สังคมสงเคราะห์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักสังคมสงเคราะห์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู งในงานวิช าการสั งคมสงเคราะห์ ปฏิ บั ติง านที่ ต้ อ งตั ดสิ น ใจหรือแก้ปั ญ หาที่ ย าก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง สั ม ภาษณ์ สอบประวั ติ เยี่ ย มบ้ า น ติ ด ตาม สื บ เสาะหา
ข้ อ เท็ จ จริ ง ประเมิ น วิเคราะห์ และวิ นิ จ ฉั ย ทางสั งคม รวมทั้ งวางแผน และการจั ด การรายกรณี เพื่ อ ให้
กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชนได้รับบริการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
1.2 ให้บริการการปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ บาบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง
และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจากความเสี่ยง รวมทั้งพัฒนาและพึ่งตนเองและอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขได้
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญ หา ระดับความรุนแรง และปั จจัยที่เป็นสาเหตุของปั ญหา
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา พิทักษ์สิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเป้าหมายอย่างสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทารายงานและฐานข้อมูล รวมทั้งประมวลข้อมูล ทาง
วิช าการ สถานการณ์ และปั ญ หาด้ านสั งคม เพื่ อ วางแผน จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐาน การปรับ ปรุ งให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.5 ควบคุม และดูแลการส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัด
สวัส ดิการต่างๆ แก่ ผู้ รับ การสงเคราะห์ เพื่ อให้ ผู้ รับการสงเคราะห์ มีคุณ ภาพชีวิตที่ ดีขึ้น ได้รับ สวัส ดิก ารที่
เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.6 ร่ว มพั ฒ นาเนื้ อหาองค์ ความรู้เกี่ ย วกับ วิธีการท างานด้ านสั งคมสงเคราะห์ เพื่ อ
ประกอบการสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อใน
การดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และปัญ หาของกลุ่มเป้าหมาย และเสนอ
ความเห็น เพื่อวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

1.8 กากับ ติดตาม ดูแลการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรม และ
การจัดบริการทางสังคมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานและนามาปรับปรุง
ระบบงานและการให้ บ ริ ก ารด้ านสวั ส ดิ การสั งคมและสั งคมสงเคราะห์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเป็ น ไปตาม
มาตรฐานหรือเป้าหมายที่กาหนด
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 พั ฒ นาและวางแผนมาตรฐานงานบริ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดแผนงาน แนวทาง นโยบาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรการต่างๆ ของ
หน่วยงาน
2.3 เสนอแนะวิธีการแก้ไขและปรับปรุงงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ สามารถฟื้น ฟู
ช่วยเหลือ และให้บริการแก่ผู้รับการสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
2.4 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน การวางแผนงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 จัดทาแผนงานงบประมาณ โครงการ แผนการดาเนินงานประจาปี(เทศบัญญัติ
งบประมาณ)
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แนะ ช่ว ยแก้ไขปัญหา และให้บริการทางวิชาการ ในเรื่องที่มี
ความซับซ้อนแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒ นาความรู้ เทคนิค ทักษะในการดาเนินงานและ
พัฒนาการให้บริการและความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย
4.2 ให้ บ ริ ก ารระบบฐานข้ อ มู ล สถิติ เอกสาร ต ารา สื่ อ และคู่ มื อ ในรูป แบบต่ างๆ
เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
เครือข่าย ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการและการให้
ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวและชุมชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.3 จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่
บุคลากรภายในหน่ วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ สร้ า งความเข้ า ใจ และพั ฒ นาศั ก ยภ าพ และขี ด ความสามารถในการด าเนิ น งาน
ด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและสั ง คมสงเคราะห์ ใ นพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิ บัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก สั ง คมสงเคราะห์
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สังคมสงเคราะห์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักสังคมสงเคราะห์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในงานวิช าการสั งคม
สงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการสั งคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปัญ หาที่
ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแนวทางและดาเนินการค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน
ติดตาม สื บ เสาะหาข้อเท็จ จริง ประเมิน วิเคราะห์ ในกรณี ที่มีความรุน แรง หรืออยู่ในภาวะวิกฤต รวมทั้ ง
วางแผน และการจัดการรายกรณี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชนได้รับบริการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.2 กากับ ดูแล ติดตาม ให้บริการการปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ บาบัด ฟื้นฟู ป้องกัน
ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ภายใต้
ระบบคุ้มครองทางสังคมที่ดี
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญ หา ระดับความรุนแรง และปั จจัยที่เป็นสาเหตุของปั ญหา
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา พิทักษ์สิทธิ์และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.4 ศึกษา ค้น คว้า วิจัย พั ฒ นาองค์ความรู้และฐานข้อมูล รวมทั้งกาหนดแนวทาง
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.6 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทาข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสังคม
สงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.7 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
มั่น ใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้ส ามารถสนั บ สนุนส่ วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและสอดคล้ องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.8 สร้ างและพัฒ นาเครื่องมือทางสั งคมสงเคราะห์ คู่ มือ แนวทางปฏิบั ติ เอกสาร
วิชาการ สื่อเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 จัดทาข้อเสนอแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อวางแนวทางการ
ดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและกลุ่มเป้าหมายและประชาชนได้รับ
บริการและความช่วยเหลือที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพการณ์
1.10 วางแนวทางในการประเมินผล รวมทั้งกากับ ติดตาม ดูแลการดาเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรม รวมถึงการจัดบริการทางสังคมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ทราบผลการ
ด าเนิ น งานและน ามาพั ฒ นาระบบงานและการให้ บ ริ ก ารด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและสั ง คมสงเคราะห์
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
1.11 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 ให้ คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบายการพัฒ นางานด้านสั งคม
สงเคราะห์ เพื่ อ ให้ ส ามารถวางแผนการด าเนิ น โครงการ กิ จ กรรม และแนวทางการปฏิ บั ติ ง านให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 กาหนดแนวทางการพัฒนาและวางแผนงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้มีแนวทาง
และแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่องค์กรกาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ ข้อ คิดเห็ น ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการหรือคณะทางานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสาคัญ ด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์แก่หน่วยงาน องค์กร และประชาชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการและการ
ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย

4.2 วางแนวทางในการให้บริการระบบฐานข้อมูล สถิติ เอกสาร ตารา สื่อและคู่มือใน
รูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ ม ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน เครือ ข่าย ประชาชนทั่ ว ไปและผู้ ส นใจ เพื่ อสนับ สนุ นการเรียนรู้และเพื่ อประโยชน์ ในการ
จัดบริการและการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวและชุมชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.3 วางแนวทาง อานวยการและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้
รวมทั้งนิเทศงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการดาเนิ นงานด้านสวัส ดิการสังคมและสั งคมสงเคราะห์ในพื้นที่และชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติง าน
ด้านสังคมสงเคราะห์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ คาปรึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปั ญ หาในทางวิช าการที่ย ากและซับ ซ้อนมากและมีผ ลกระทบในวงกว้า ง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ คาปรึกษาแนะนา และดาเนินการค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ
เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง ประเมิน วิเคราะห์ ในกรณีที่มีความรุนแรง หรื ออยู่ในภาวะวิกฤตที่มี
ผลกระทบต่อสังคม รวมทั้งวางแผน และการจัดการรายกรณี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ในระดับบุคคล ครอบครัว
กลุ่ม ชุมชนได้รับบริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.2 กาหนดแนวทางในการให้ บ ริการการปรึก ษา แนะน า ช่ว ยเหลื อ บ าบั ด ฟื้ น ฟู
ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ภายใต้ระบบคุ้มครองทางสังคมที่ดี
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและพยากรณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางสังคม เพื่อกาหนด
กลยุทธ์แนวทางความช่วยเหลือพิทักษ์สิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในระดับสังคม
1.4 ศึกษา ค้ น คว้า วิจั ย พั ฒ นาองค์ ความรู้ สร้างนวัตกรรม รวมทั้ง ให้ คาปรึก ษา
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การกาหนด ทิศทางแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และการพัฒนาระบบ
สวัส ดิ การสั งคมและสั งคมสงเคราะห์ ในภาพกว้าง เพื่ อให้ กลุ่ มเป้าหมายทุ ก ระดั บ เข้ าถึ งระบบบริการที่ มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.5 ก าหนดแนวทางในการสร้ างและพั ฒ นาเครื่อ งมื อ ทางสั งคมสงเคราะห์ คู่ มื อ
แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อ เพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
1.6 เสนอความเห็นในการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้านสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประเทศ
1.7 กาหนดแนวทางการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้ง ให้คาปรึกษาแนะนาการ
ดาเนินงาน ตามโครงการและกิจกรรม รวมถึงการจัดบริการทางสังคมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อพัฒ นาขีดความสามารถในการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นองค์รวม

1.8 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานสังคมสงเคราะห์ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับ กลยุ ทธ์ของส่ว นราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการใช้งบประมาณ ทรัพ ยากร และบุ ค ลากรที่ อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบ
เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลกรได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
2.3 วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดการ
พั ฒ นาและมี ค วามช านาญงานมากขึ้ น อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานด้ า นสั งคมสงเคราะห์ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 เสนอความเห็ น วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปัญ หาส าคัญ ด้านสวัส ดิการสังคมและ
สั งคมสงเคราะห์ ที่มี ความซับ ซ้อนแก่ห น่ ว ยงาน องค์ กรและประชาชนเพื่ อพั ฒ นาบริก ารและการให้ ความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย
4.2 ให้ คาปรึ กษาแนะน าเกี่ ยวกับการพั ฒ นาองค์ค วามรู้และการจัด ทาและพั ฒ นา
ระบบฐานข้อมูล สถิติ เอกสาร ตารา สื่ อและคู่มือในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการสวัส ดิการสั งคมและสั งคม
สงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ
เพื่ อสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และเพื่ อประโยชน์ ในการจัด บริก ารและการให้ ความช่ ว ยเหลื อแก่ กลุ่ มเป้ าหมาย
ครอบครัวและชุมชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.3 เป็น ที่ปรึกษาและให้ คาแนะนาในการจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้
และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งนิเทศงานด้านสวัสดิ การสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่ วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการ
พัฒนางานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิ บั ติ งานด้ านสั งคมสงเคราะห์ หรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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