
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                   เจาพนักงานศูนยเยาวชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ของศูนยเยาวชน ที่ปฏิบัติงานศูนยเยาวชน ซึ่งมีลักษณะ   งาน

ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมเยาวชนใหใชเวลาวางเปนประโยชน การจัดกิจกรรมเพือ่จูงใจประชาชนและเยาวชน
ในดานตาง ๆ ไดแก กิจกรรมดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป หองสมุด และคหกรรมศาสตร การจัดสนามเด็กเลน
การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคํ าสั่ง

หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนตามที่ไดรับมอบหมาย

เชน การจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกศูนยเยาวชน เพ่ือใหรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
อันไดแก  ดานพลศึกษา  ศิลป นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม
และการจัดสนามเด็กเลนเปนตน  รางหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะต ําแหนง
1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทาไมต่ํ ากวาน้ีทางคหกรรมศาสตร

หัตถกรรม วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหาร โภชนาการ หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได หรือ

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไมต่ํ ากวาน้ีทางคหกรรมศาสตร
หัตถกรรมวิจิตรศิลป ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหาร โภชนาการ หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในงานศูนยเยาวชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล   กฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติ
งานในหนาที่

3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่

4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
6.! มีความสามารถในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ



ชื่อต ําแหนง เจาพนักงานศูนยเยาวชน 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก

หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่ยากพอสมควร ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร หรือมีความรับผิดชอบไมสูงนัก เกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดย

ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิก
ศูนยเยาวชน เพ่ือใหรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน อันไดแก ดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป คหกรรมศาสตร
การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหค ําปรึกษาแนะนํ าใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2

หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สํ าหรับผูที่มีมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 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  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ  หรือภายใตการก ํากับตรวจ
สอบบาง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยู
ใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติหนา

ที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกของศูนยเยาว
ชน อันไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม การ
จัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจง
เร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาท่ีติด
ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                         1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ
                         2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 2 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานศูนยเยาวชน 3 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า และ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก      ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ คุณ

ภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและ คุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนา
ที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร    หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่ยากมากโดย     ไมจํ าเปน
ตองมีผูก ํากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติหนาที่

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกของศูนยเยาว
ชน อันไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษาคายพักแรม การ
จัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจง
เร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ติดตอประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ
หมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                        1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ
                        2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน  2  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 3 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานศูนยเยาวชน 4 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.   มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของทองถิน่

                        3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง เจาพนักงานศูนยเยาวชน 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่ยากมากโดย
ไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติ

หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกของ
ศูนยเยาวชน อันไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา
คายพักแรม การจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ติดตอประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                        1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ
                        2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน  2  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานศูนยเยาวชน 5 แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.   มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของทองถิน่

                         3.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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