มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาหนาที่ศูนยเยาวชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ของศูนยเยาวชน ที่ปฏิบัติงานสงเสริมเยาวชนเกี่ยวกับการ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจประชาชนและเยาวชนในดานตาง ๆ ไดแก กิจกรรมดาน
พลศึกษา ศิลป นาฏศิลป หองสมุด และคหกรรมศาสตร การจัดสนามเด็กเลน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือ
ตามคําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูปฏิบัติงานของศูนยเยาวชน ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชน
ที่เปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพื่อใหรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน อันไดแก ดานพลศึกษา เชน การสอบ
ฝกซอม เลน แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ ทั้งกีฬาในรมและกลางแจง ดานศิลป เชน การสอนหัตถศึกษา การ
เย็บปกถักรอย ประดิษฐของชํารวย ดานนาฏศิลป เชน การฝกสอนและซอมนาฏศิลป ดานหองสมุด ดาน
คหกรรมศาสตร เชน โภชนาการ การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนาม
เด็กเลน เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางคหกรรมศาสตร หัตถกรรม
วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหารและโภชนาการ หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา ทางบรรณารักษ
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในงานศูนยเยาวชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎ ระเบียบ
และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือ
ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน เชน การจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชน
ที่เปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพื่อใหรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน อันไดแก ดานพลศึกษา เชน การสอน
ฝกซอม เชน แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ ดานศิลป เชน การสอนหัตถศึกษา เย็บปกถักรอย ประดิษฐของชํารวย
ดานนาฏศิลป เชน การฝกสอนและซอมนาฏศิลป ดานคหกรรมศาสตร เชน โภชนาการ การจัดกิจกรรมพิเศษ
การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 แลว จะตองมีความ
สามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และอาจ
ไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จํานวนหนึ่งดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพื่อใหรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน อันไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา
คาพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย และของสวนทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่คอนขางยากมากโดยไมจําเปนตอง
มีผูกํากับตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกของศูนย
เยาวชน อันไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพัก
แรมการจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนา
ที่ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชว ยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่คอนขางยากมากโดยไมจําเปนตองมี
ผูกํากับตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกของศูนยเยาวชน อันไดแก
ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรมการจัดสนามเด็ก
เลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติด
ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

