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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงด้ำนสวัสดิกำรสังคม ซึ่งมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสังคมสงเครำะห์ กำรส่งเสริมสวัสดิภำพเด็ กและเยำวชน กำรพัฒนำชุมชน กำรจัดระเบียบ
ชุมชนหนำแน่นและชุมชนแออัด กำรส่งเสริมกีฬำ กำรจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยำวชน กำรส่งเสริม
งำนประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทำงศำสนำ งำนห้องสมุด กำรให้คำปรึกษำแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งำนสวัสดิกำรสังคม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับสูง

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือ
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสั มฤทธิ์ของหน่ วยงำนด้ำนงำนสวัส ดิกำรสังคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ร่วมติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ วยงำนด้ำนงำนสวัสดิกำรสั งคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่
เกี่ย วข้อง เพื่ อปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัด ทำงด้ำนงบประมำณ
บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จั ดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของหน่ ว ยงำน เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย ก ำกั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำม ให้ ค ำแนะน ำ ปรับ ปรุงแก้ ไขและ
ควบคุมกำรดำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหนำแน่นและแออัด กำร
ส่งเสริมสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน กำรจัดตั้งศูนย์เยำวชน กำรจัดตั้งกลุ่ มพัฒนำชุมชน งำนนันทนำกำรชุมชน
งำนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น กำรจัดให้มีห้องสมุดประชำชนเป็นต้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สวัสดิกำรสังคม สังคมสงเครำะห์หรือกำรพัฒนำชุมชน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำร
เชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2.4 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.5 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.6 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในประเทศและต่ำงประเทศ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติ งำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่ ว มหรื อ วำงแผนกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำน เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสำขำวิชำหรือ
ทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ สังคมวิทยำ จิตวิทยำ กำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง
หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ สังคมวิทยำ จิตวิทยำ กำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง
หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้ อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นัก บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น) ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ งำน
ด้ำนสวัสดิกำรสังคม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นัก บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคมระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
1.10. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
1.11. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะทีจ่ ำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่น ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่ ว ยงำนด้ำนงำนสวัส ดิก ำรสั งคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพั ฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้อ ง
เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์
งำนพัฒนำชุมชน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิน ผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่ อให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ วยงำนด้ำนงำนสวัสดิกำรสั งคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่
เกี่ย วข้อง เพื่ อปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัด ทำงด้ำนงบประมำณ
บุคลำกร และเวลำ
1.5 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำ งำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จั ดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของหน่ ว ยงำน เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย ก ำกั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำม ให้ ค ำแนะน ำ ปรับ ปรุงแก้ ไขและ
ควบคุมกำรดำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหนำแน่นและแออัด กำร
ส่งเสริมสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน กำรจัดตั้งศูนย์เยำวชน กำรจัดตั้งกลุ่มพัฒนำชุมชน งำนนันทนำกำรชุมชน
งำนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น กำรจัดให้มีห้องสมุดประชำชน เป็นต้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

2.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สวัสดิกำรสังคม สังคมสงเครำะห์หรือกำรพัฒนำชุมชน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำร
เชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.4 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพั ฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.6 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.7 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในประเทศและต่ำงประเทศ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำ รส่ ว น
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนสวัสดิกำร
สังคม ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น
3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
1.10. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
1.11. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์

ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับ กำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนงำนสวัส ดิกำรสั งคม งำน
สังคมสงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม ด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคม
สงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหนำแน่นและ
แออั ด กำรส่ งเสริ ม สวัส ดิ ภ ำพเด็ ก และเยำวชน กำรจัด ตั้ งศู น ย์ เยำวชน กำรจั ด ตั้ งกลุ่ ม พั ฒ นำชุ ม ชน งำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น งำนนันทนำกำรชุมชน กำรจัดให้มีห้องสมุดประชำชน เป็นต้น เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สวัสดิกำรสังคม สังคมสงเครำะห์หรือกำรพัฒนำชุมชนซึ่งมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสูงมำก เพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.4 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

2.5 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.6 วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็น ปั ญ หำ ซึ่งต้องพิจ ำรณำอนุ มัติ อนุ ญ ำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ วยงำนรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.7 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.8 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคมหรือ
งำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสวัสดิกำร
สังคม ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
1.10. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
1.11. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
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3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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