
เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

หน่วยที่ 1 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.1 ด้านการปฏิบัติการ 
1.1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้ งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการ 

วางระบบ การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 
1.1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการด าเนินงาน

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการและความ

จ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้การ
จัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

1.1.4 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่ง และ 
การวางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 

1.1.5 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

1.1.6 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการด าเนินการทาง
วินัย การรักษาวินัยและจรรยา 

1.1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
1.1.8 ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ ง 

ผู้มีความรู้ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 
  1.2 ด้านการวางแผน 
   วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  1.3 ด้านการประสานงาน 
   1.3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   1.3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

/1.4 ด้านการบริการ... 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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  1.4 ด้านการบริการ  
   1.4.1 ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
   1.4.2 ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ 
   1.4.3 ด าเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 2 ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างานด้านการ
บริหารจัดการงานทั่วไปหรือการบริหารราชการทั่วไปของหน่วยงาน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน 
อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  2.1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานภายในหน่วยงาน

ด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการงานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 

  2.1.2 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้อ านวยการ เช่น การกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร
ส าหรับการประชุม เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้อ านวยการ 

  2.1.3 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้
เกิดการบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรจุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

  2.1.4 จัดท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรจุเป้าหมายตามท่ีก าหนด 

  2.1.5 ช่วยติดตามการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของหัวหน้า
งานหรือผู้อ านวยการ เพ่ือรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการต่อไป 

  2.1.6 ปฏิบัติงานด้านธุรการ เช่น งานสารบรรณ งานทะเบียนเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้สามารถ
บริหารราชการได้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  2.1.7 ปฏิบัติงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

  2.1.8 ช่วยด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในเขตภายใต้ก ากับ
ดูแล เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2.1.9 ร่วมส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนได้รับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ 

  2.1.10 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
2.2 ด้านการวางแผน 
  2.2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
  2.2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของงาน/ฝ่าย/กลุ่มงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพ่ือให้

การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 
 

/2.3 ด้านการประสานงาน... 
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ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 
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ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
2.3 ด้านการประสานงาน 
  2.3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  2.3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.4 ด้านการบริการ 
  2.4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  

ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบ 

  2.4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

________________________________ 
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ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
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ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 3 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน  
ด้านวิชาการเงินและบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  3.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวด้านการเงิน 

บัญชีและงบประมาณ ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามระเบียบ แนวทาง วิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 

  3.1.2 รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงานตามระเบียบ แนวทาง วิธีการทางบัญชี
ที่เก่ียวข้องหรือที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือพร้อมที่จะค้นหา ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

  3.1.3 รวบรวมข้อมูลและประมาณการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือร่วมจัดท าค าขอ 
ตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณถัดไปของหน่วยงาน 

  3.1.4 ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับและจ่ายเงิน
เพ่ือให้การรับและจ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทฺธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด 

  3.1.5 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้
การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  3.1.6 ร่วมส่งเสริม แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ 

  3.1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
3.2 ด้านการวางแผน 
  3.2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
  3.2.2 ร่วมวางแผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน หรือ

ร่วมด าเนินการวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย หน่วยงาน หรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3.3 ด้านการประสานงาน 
  3.3.1 ประสานความร่วมมือด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณแก่บุคลากร ทั้งภายใน และ

ภายนอกหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  3.3.2 ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ค าแนะน า เบื้องต้นแก่บุคคล 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

/3.4 ด้านการบริการ... 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
3.4 ด้านการบริการ 
  3.4.1 ให้ค าแนะน า และให้บริการทางวิชาการด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณแก่บุคคล 

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ  
   3.4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่ เกี่ ยวกับด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ เ พ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิ จของหน่วยงาน และ 
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

  3.4.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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หน่วยที่ 4 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้ – ก่อสร้าง) 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา
วิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทางช่างไม้-ก่อสร้าง การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูให้เด็กหรือเยาวชนที่
อยู่ในความควบคุม ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เพ่ือการอบรมและฝึกวิชาชีพทางช่างไม้-ก่อสร้าง รวมทั้งสื่อสาร
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  4.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูล 

เพ่ือจัดท ารายงานการจ าแนกประเภทเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฝึกอาชีพทางช่างไม้-ก่อสร้าง การแก้ไข บ าบัด 
ฟ้ืนฟู ตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

  4.1.2 จัดท าแผนจัดการศึกษาวิชาช่างไม้-ก่อสร้าง ให้มีความเหมาะสมกับความพร้อมทางการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชนและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือ
เยาวชนตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด 

  4.1.3 สรุปผลการศึกษาของเด็กหรือเยาวชน เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานผลการแก้ไข 
บ าบัดฟื้นฟู การพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย 

  4.1.4 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กหรือ
เยาวชนเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย 

  4.1.5 ควบคุมดูแล เฝ้าระวังเด็กหรือเยาวชน เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบ 
ก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี 

  4.1.6 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูลและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน 

  4.1.7 ศึกษา ค้นคว้ า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติ เกี่ ยวกับการด าเนินงานด้านการ 
ศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทางช่างไม้-ก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน 
สื่อ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทางช่างไม้-ก่อสร้าง 

  4.1.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
4.2 ด้านการวางแผน 
  4.2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
  4.2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 

/4.3 ด้านการประสานงาน... 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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4.3 ด้านการประสานงาน 
  4.3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทางช่างไม้-ก่อสร้าง 
  4.3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้างความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4.4 ด้านการบริการ 
  4.4.1 ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับ

แนวทางการด าเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
  4.4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพ  

ทางช่างไม-้ก่อสร้าง หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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หน่วยที่ 5 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา

วิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพด้านศิลปะ การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในความ
ควบคุม ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เพ่ือการอบรมและฝึกวิชาชีพด้านศิลปะ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  5.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูล 

เพ่ือจัดท ารายงานการจ าแนกประเภทเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฝึกอาชีพด้านศิลปะ การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู 
ตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

  5.1.2 จัดท าแผนจัดการศึกษาวิชาศิลปะ ให้มีความเหมาะสมกับความพร้อมทางการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชนและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน
ตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด 

  5.1.3 สรุปผลการศึกษาของเด็กหรือเยาวชน เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานผลการแก้ไข 
บ าบัดฟ้ืนฟู การพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัย 

  5.1.4 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กหรือ
เยาวชนเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย 

  5.1.5 ควบคุมดูแล เฝ้าระวังเด็กหรือเยาวชน เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบ 
ก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี 

  5.1.6 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูลและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน 

  5.1.7 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการศึกษา 
วิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพด้านศิลปะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อ  
เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพด้านศิลปะ 

  5.1.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
5.2 ด้านการวางแผน 
  5.2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
  5.2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 

/5.3 ด้านการประสานงาน... 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
5.3 ด้านการประสานงาน 
  5.3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพด้านศิลปะ 
  5.3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริ งแก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5.4 ด้านการบริการ 
  5.4.1 ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับ

แนวทางการด าเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
  5.4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพ 

ด้านศิลปะ หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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หน่วยที่ 6 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา

วิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทางการเชื่อมโลหะ การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่
ในความควบคุม ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เพ่ือการอบรมและฝึกวิชาชีพทางการเชื่อมโลหะ รวมทั้งสื่อสารกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูล 

เพ่ือจัดท ารายงานการจ าแนกประเภทเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฝึกอาชีพทางการเชื่อมโลหะ การแก้ไข บ าบัด 
ฟ้ืนฟู ตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

  6.1.2 จัดท าแผนจัดการศึกษาวิชาเชื่อมโลหะ ให้มีความเหมาะสมกับความพร้อมทางการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชนและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือ
เยาวชนตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด 

  6.1.3 สรุปผลการศึกษาของเด็กหรือเยาวชน เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานผลการแก้ไข 
บ าบัดฟื้นฟู การพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัย 

  6.1.4 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กหรือ
เยาวชนเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย 

  6.1.5 ควบคุมดูแล เฝ้าระวังเด็กหรือเยาวชน เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบ 
ก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี 

  6.1.6 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูลและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน 

  6.1.7 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการศึกษาวิ ชา
สามัญและการฝึกวิชาชีพทางการเชื่อมโลหะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อเพ่ือน าไปใช้
ในการด าเนินงานการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทางการเชื่อมโลหะ 

  6.1.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
6.2 ด้านการวางแผน 
  6.2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
  6.2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 

/6.3 ด้านการประสานงาน... 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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6.3 ด้านการประสานงาน 
  6.3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทางการเชื่อมโลหะ 
  6.3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6.4 ด้านการบริการ 
  6.4.1 ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับ

แนวทางการด าเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
  6.4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพ

ทางการเชื่อมโลหะ หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 7 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา
วิชาสามัญ การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม รวมทั้งสื่อสารกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  7.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูล 

เพ่ือจัดท ารายงานการจ าแนกประเภทเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฝึกอาชีพทางการเชื่อมโลหะ  การแก้ไข บ าบัด 
ฟ้ืนฟู ตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

  7.1.2 จัดท าแผนจัดการศึกษาวิชาเชื่อมโลหะ ให้มีความเหมาะสมกับความพร้อมทางการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชนและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือ
เยาวชนตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด 

  7.1.3 สรุปผลการศึกษาของเด็กหรือเยาวชน เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานผลการแก้ไข 
บ าบัดฟื้นฟู การพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัย 

  7.1.4 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กหรือ
เยาวชนเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย 

  7.1.5 ควบคุมดูแล เฝ้าระวังเด็กหรือเยาวชน เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบ 
ก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี 

  7.1.6 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูลและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน 

  7.1.7 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการศึกษาวิ ชา
สามัญและการฝึกวิชาชีพทางการเชื่อมโลหะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อเพ่ือน าไปใช้
ในการด าเนินงานการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทางการเชื่อมโลหะ 

  7.1.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
7.2 ด้านการวางแผน 
  7.2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
  7.2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
7.3 ด้านการประสานงาน 
  7.3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทางการเชื่อมโลหะ 
  7.3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
/7.4 ด้านการบริการ... 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
7.4 ด้านการบริการ 
  7.4.1 ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับ

แนวทางการด าเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
  7.4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพ

ทางการเชื่อมโลหะ หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 8 ต าแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความสามารถทางวิชาการ ตามอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2559 เพ่ือสืบเสาะ ประมวล และรายงานข้อเท็จจริงเสนอต่อศาล และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ศาลสั่ง หรือ 
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

8.1 ด้านการปฏิบัติการ 
8.1.1 คดีอาญา 

  (1) ถามปากค า สืบเสาะ พินิจ เด็กหรือเยาวชน ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประมวล
และจัดท ารายงานข้อเท็จจริงคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 

  (2) จ าแนกเด็กหรือเยาวชน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูส าหรับเด็กและ
เยาวชนอย่างเหมาะสม 

  (3) พิจารณาเสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา หรือกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกอ่ืน เพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ ระหว่างผู้กระท าผิด เหยื่อ และชุมชน ตลอดจนหันเหคดีออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมปกติ 

  (4) ให้ค าแนะน าแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ในเรื่อง
การเลี้ยงดู อบรม และสั่งสอนเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนสามารถไตร่ตรองการกระท า และหาทางออกของ
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

8.1.2 คดีครอบครัว 
  (1) ถามปากค า สืบเสาะ ผู้เยาว์ ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวลและจัดท า

รายงานข้อเท็จจริงในคดีครอบครัวเสนอต่อศาล ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 

  (2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ศาลสั่ง หรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
8.1.3 การก ากับการปกครอง 

  (1) สอดส่องการใช้อ านาจปกครองของผู้อยู่ใต้การก ากรบการปกครอง ให้เป็นไปเพ่ือสวัสดิภาพ
และอนาคตของผู้เยาว์ รวมทั้งรวบรวมและรายงานข้อเท็จจริงและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก ากับการปกครองเสนอต่อศาล 

  (2) สรุปสถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
  (3) รวบรวมข้อมูล และร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนางานคดีอาญา คดีครอบครัวและงาน

ก ากับการปกครอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างาน 
8.1.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
8.2 ด้านการวางแผน 

  8.2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  8.2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

8.3 ด้านการประสานงาน 
  8.3.1 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้บรรจุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  8.3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.4 ด้านการบริการ 
  8.4.1 ให้ค าแนะน า ตอบข้อหารือแก่ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้รับบริการในงานคดีอาญา คดีครอบครัวและงาน
การก ากับปกครอง 

8.4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจ 
 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 9 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับแนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

9.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  9.1.1 รวบรวมข้อมูล เอกสาร และจัดท าบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

ตามระเบียบแนวทาง วิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น
ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 

  9.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นกับการ
ด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณมีความ
ครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด 

  9.1.3 ด าเนินการรับและจ่ายเงินตามเอกสารหลักฐาน เพ่ือให้การรับและจ่ายเงินเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และครบถ้วน 

  9.1.4 ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการเงินและบัญชีกับบุคลากร 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

  9.1.5 ร่วมสนับสนุนในการด าเนินการ แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือ
เยาวชนได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ 

  9.1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
9.2 ด้านการบริการ 
  9.2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณแก่บุคคล 

หน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  9.2.2 ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณกับ

บุคลากร ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 10 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่ งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

10.1 ด้านการปฏิบัติการ 
10.1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน 

ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและ  
มีหลักฐานตรวจสอบได้ 

10.1.2 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

10.1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพี่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

10.1.4 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือน าไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

   10.1.5 ร่วมสนับสนุนในการด าเนินการ แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือ
เยาวชนได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ 

   10.1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
10.2 ด้านการบริการ 
  10.2.1 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
  10.2.2 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
  10.2.3 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


