มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาพนักงานศูนยเยาวชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ของศูนยเยาวชน ที่ปฏิบัติงานศูนยเยาวชน ซึ่งมีลักษณะ งาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมเยาวชนใหใชเวลาวางเปนประโยชน การจัดกิจกรรมเพือ่ จูงใจประชาชนและเยาวชน
ในดานตาง ๆ ไดแก กิจกรรมดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป หองสมุด และคหกรรมศาสตร การจัดสนามเด็กเลน
การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนตามที่ไดรับมอบหมาย
เชน การจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพือ่ ใหรจู กั การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
อันไดแก ดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม
และการจัดสนามเด็กเลนเปนตน รางหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทาไมต่ากว
ํ านีท้ างคหกรรมศาสตร
หัตถกรรม วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหาร โภชนาการ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด หรือ
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไมต่ากว
ํ านีท้ างคหกรรมศาสตร
หัตถกรรมวิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหาร โภชนาการ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานศูนยเยาวชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติ
งานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
6.! มีความสามารถในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก
หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร หรือมีความรับผิดชอบไมสงู นัก เกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิก
ศูนยเยาวชน เพือ่ ใหรจู กั การใชเวลาวางใหเปนประโยชน อันไดแก ดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป คหกรรมศาสตร
การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูที่มีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทยและของสวนทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
2.! มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือ
ปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการกํากับตรวจ
สอบบาง หรือปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยู
ใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติหนา
ที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกของศูนยเยาว
ชน อันไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม การ
จัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ
ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานศูนยเยาวชน 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ คุณ
ภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและ คุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนา
ที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่ยากมากโดย ไมจาเป
ํ น
ตองมีผูกากั
ํ บตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกของศูนยเยาว
ชน อันไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษาคายพักแรม การ
จัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานศูนยเยาวชน 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของทองถิน่
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานศูนยเยาวชน 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่ยากมากโดย
ไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบตั ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกของ
ศูนยเยาวชน อันไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา
คายพักแรม การจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานศูนยเยาวชน 5 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของทองถิน่
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

