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หน่วยที่ 1  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับดูแล แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูประบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
     1.2 ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย 
     1.3 ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความ
ถูกต้องและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
     1.4 เขียนชุดค าสั่ง ตามข้อก าหนดของระบบงานประยุ กต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้                 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.5 เขียนชุดค าสั่ ง  ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ ง  แก้ ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ ง เ พ่ือให้
ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
     1.6 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลของ
หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน 
     1.7 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพ่ือให้ได้ระบบงาน
ประยุกต์ตรงตามคุณลักษณะงานและความต้องการของหน่วยงาน 
      1.8 รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะงานเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ  การจัดการระบบการท างานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตาม
ความต้องการใช้ของหน่วยงาน 
      1.9 ช่วยตรวจสอบ  สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่
เหมาะสมขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย             
ของข้อมูลหรือระบบ 
      1.๑๐ บ ารุงรักษา สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย งานสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน 
     1.1๑ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 2. ด้านการวางแผน 
2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบทั้งในระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
      2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
       3.1 ประสานงานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด                      
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
       3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหารือ ความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
      4.1 ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง                         
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.2 ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
      4.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4.4 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ทางวิชาการที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  

ทางคอมพิวเตอร์ 
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หน่วยที่ 2  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน              
ด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์
และแนวทางที่เก่ียวข้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน บัญชีและ

งบประมาณ ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน ตามระเบียบ แนวทาง วิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของ
หน่วยงาน 
       1.2 ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญการเบิกจ่ายเงิน การค านวณและตรวจสอบรายได้เพ่ือเรียกเก็บเงิน 
รายได้จากคู่สัญญา เพ่ือให้การตรวจสอบด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน มีเอกสาร  ใบส าคัญการเบิกเงินที่ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ 
       1.3 รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท ารายการับ-จ่าย เงินทดรองราชการ การวิเคราะห์งบการเงิน 
เพ่ือให้การรับ-จา่ยเกิดประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ 
  1.4 ตรวจสอบข้อมูลในระบบบริหารเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกประเภท  
ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้มีข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถไปใช้ในการบริหารและจัดท าต้นทุน
ผลผลิตได้อย่างถูกต้อง 
       1.5 ตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 
       1.6 ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับและจ่ายเงิน  
เพ่ือให้การรับและจ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด  
           1.7 รวบรวมข้อมูลและประมาณการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือร่วมจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณถัดไปของหน่วยงาน  
  1.8. ติดตามและเร่งรัดการช าระหนี้ลูกหนี้เงินยืมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้
การเร่งรัดช าระหนี้สอดคล้องกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
            1.9 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
       1.10 ร่วมส่งเสริม แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ 
       1.11 ร่วมจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
       1.12 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 2. ด้านการวางแผน  
      2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
       2.2 ร่วมวางแผนการใช้จ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานหรือ 
ร่วมด าเนินการวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย หน่วยงาน หรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 3. ด้านการประสานงาน        
  3.1 ประสานความร่วมมือด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณแก่บุคลากร ทั้งภายใน และภายนอก
หน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
       3.2 ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ค าแนะน าเบื้องต้น แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ   
  4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ  
ในระดับเบื้องต้น หรือถ่ายทอดความรู้ หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการเงินและบัญชีและความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพะต าแหน่งและคุณสมบัติ 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
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หน่วยที่ 3  ต าแหน่งนักจิตวิทยา   
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการพัฒนา
รูปแบบ เครื่องมือ ก าหนดมาตรฐาน กระบวนการแนวทางปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา เพ่ือการสงเคราะห์ แก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟู ตลอดจนส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งปฏิบัติงาน  
ด้านชุมชนและประสานความร่วมมือด้านจิตวิทยาเพ่ือการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก  และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
      ๑.1 ประเมิน ส ารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยา เพ่ือศึกษาสภาวะ
สุขภาพจิต กลไกหรือสาเหตุการกระท าผิด และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนในระดับ
เบื้องต้น  
      1.๒ ให้ค าปรึกษา แนะแนว ฟ้ืนฟูสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้น 
เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ยอมรับการปรับเปลี่ยน อารมณ์ พฤติกรรม ความคิดหรือ  
วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
      1.๓ ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของเด็กหรือเยาวชน ชุมชน หรือ
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น  
  1.4 รวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านจิตวิทยาส าหรับเด็กหรือเยาวชนที่กระท า
ความผิด เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรมเด็กหรือเยาวชน                  
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหาการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชน 
      1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรวิชาชีพในฐานะคณะกรรมการนักวิชาชีพ /สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอ
ข้อมูลและให้ความเห็นทางด้านจิตวิทยาทีเ่กี่ยวกับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟ ู 
      1.6 รวบรวมข้อมูล สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 
     1.7 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. ด้านการวางแผน  
      2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว  
     2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงาน 
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
      3.1 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือ และติดตามการด าเนินงาน เพ่ือการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู พิทักษ์
และคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและทิศทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
      3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                   
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบริการ 
      4.1 ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการด้านจิตวิทยาส าหรับเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิด  
ในกระบวนการยุติธรรมเด็กหรือเยาวชน แก่บุคคล ผู้มาขอรับบริการ หรือศึกษาดูงานจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
     4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านจิตวิทยาและวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 
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หน่วยที่ 4  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในงานพัฒนาพฤตินิสัย 
การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูและพัฒนา ให้การอภิบาล ดูแลและจัดหาปัจจัยพื้นฐาน สิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
ให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม ตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
   1.๑  ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า
รายงานประเมินพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชน ประกอบการพิจารณาในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 
      1.๒ ปกครองดูแล ให้การอภิบาล  การพินิจและการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน กิน อยู่ หลับ นอน เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด 
      1.3 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนเกิดการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
      1.๔ ควบคุมดูแล เฝ้าระวังเด็กหรือเยาวชน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบก่อเหตุร้าย 
หรือหลบหนี  
      1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพื่อเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับการ
แก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน  
      1.6 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเก่ียวกับการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ 
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานพัฒนาพฤตินิสัย 
      1.7 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. ด้านการวางแผน 
      2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
      2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
      3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้ งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่ อให้เกิดความร่วมมือ                 
และผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านงานอภิบาลและการพินิจ 
      3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
      4.๑ ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับแนวทาง การ
ด าเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
      4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ความรู้วิชาการด้านพัฒนาพฤตนิสิัยหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง     
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนัในทุกสาขาวิชา 
- เฉพาะเพศชาย อายุ 25 – 35 ปี 
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาด  

ของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 
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หน่วยที่ 5  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัด
การศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพ การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย เพ่ือให้การสงเคราะห์ การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูให้เด็ก
หรือเยาวชนที่ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พัฒนา ระบบ รูปแบบ เครื่องมือ ก าหนดมาตรฐาน กระบวนการ ตลอดจน
การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อการอบรมและฝึกวิชาชีพ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
พฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.๑  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อม
รวบรวมข้อมูล ทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพ่ือจัดท ารายงาน               
การจ าแนกประเภทเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฝึกอาชีพ การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู พัฒนารูปแบบ เครื่องมือ 
ก าหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
      1.๒ จัดท าแผนจัดการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพ แก่เด็กหรือเยาวชน  เพ่ือให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด 
      1.๓  สรุปผลการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพ ของเด็กหรือเยาวชน เพ่ือประกอบการจัดท า
รายงานผลการ แก้ไข บ าบัดฟื้นฟู  
      1.๔  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนเกิด
การพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ วินัย 
      1.๕ ควบคุมดูแล เฝ้าระวังเด็กหรือเยาวชน เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบ              
ก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี  
     1.๖ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูลและให้ความเห็น เกี่ยวกับ
การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟ ู แผนการให้บริการทางทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
     1.7 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญ
และการฝึกวิชาชีพ ด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อ                   
เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพ และวิเคราะห์ ร่วมกับองค์กรความรู้และงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดของเด็กหรือเยาวชน เพ่ือพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย              
ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหาการกระท าผิดของเด็กหรือเยาวชน 
  1.8 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. ด้านการวางแผน  
      2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
      2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงาน 
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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 3. ด้านการประสานงาน      
  3.1 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือและติดตามการด าเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยทั้งภายในและ
ภายนอก หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและทิศทางในการด าเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพ
ให้เป็นไปตามระบบงานที่ก าหนด  
      3.๒ ประสานงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาพฤตินิสัยกับหน่วยงาน                  
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

4. ด้านการบริการ 
  4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าและสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ตลอดจนให้บริการทาง
วิชาการการด าเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในกระบวนการการยุติธรรม แก่บุคลากรของ              
กรมพินิจฯ  หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ  
     4.๒ ให้ค าปรึกษา แนะน า ทางวิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยส าหรับเด็กหรือเยาวชนที่กระท า
ความผิดและกระบวนการยุติธรรมเด็กหรือเยาวชน แก่ผู้มาขอรับบริการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หรือเพ่ือ
การศึกษาดูงาน 
     4.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านพัฒนาพฤตินิสัยหรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
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หน่วยที่ 6  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้ 
การก ากับ แนะน า และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและ            
มีหลักฐานตรวจสอบได้ 
      1.๒ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
      1.๓  ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและ    
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
      1.4 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้อ านวยการ เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  
      1.5 ปฏิบัติงานด้านธุรการคดี เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการด้านงานธุรการคดี เป็นไปตามขั้นตอน
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      1.6 ร่วมสนับสนุนในการด าเนินการ แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนได้รับ
การปฏิบัติตามมาตรฐาน 
  1.7 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. ด้านการบริการ 
  2.1 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้                   
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
      2.2 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
      2.3 ผลิต/จัดท าเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 
 
 

 

 



 
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
 ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  
 

หน่วยที่ 7  ต าแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)   
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาพฤตินิสัย การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูและพัฒนา ให้การอภิบาล ดูแลและจัดหาปัจจัยพ้ืนฐาน 
สิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม ตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็ก
หรือเยาวชน 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.๑ ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูล                  
เพ่ือจัดท ารายงานประเมินพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชน ประกอบการพิจารณาในการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน 
ตลอดจนติดตามประเมินผลการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 
      1.๒ ปกครองดูแล ให้การอภิบาล  การพินิจ และการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน กิน อยู่ หลับ นอน 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
ก าหนด 
      1.3 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนเกิด
การพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
      1.๔ ควบคุมดูแล เฝ้าระวังเด็กหรือเยาวชน เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบ                
ก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี  
      1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการนักวิชาชีพ /สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูลและให้ความเห็น 
เกี่ยวกับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน  
      1.6 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อ เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานพัฒนาพฤตินิสัย 
      1.7 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. ด้านการบริการ 
  2.๑ ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับแนวทาง 
การด าเนินงานด้านงานอภิบาลและการพินิจ เด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
      2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านงานอภิบาลและการพินิจ หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีลักษณะงานใน
สถานที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์ และตรากตร า โดยจะมีการปฏิบัติงานช่วงเวลาตามท่ีก าหนด 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น 
- เฉพาะเพศชาย อายุ 25 – 35 ปี 
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาด  

ของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 
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หน่วยที่ 8  ต าแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)   
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาพฤตินิสัย การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูและพัฒนา ให้การอภิบาล ดูแลและจัดหาปัจจัยพ้ืนฐาน 
สิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม ตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็ก
หรือเยาวชน 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.๑ ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูล                  
เพ่ือจัดท ารายงานประเมินพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชน ประกอบการพิจารณาในการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน 
ตลอดจนติดตามประเมินผลการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 
      1.๒ ปกครองดูแล ให้การอภิบาล  การพินิจ และการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน กิน อยู่ หลับ นอน 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
ก าหนด 
      1.3 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนเกิด
การพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
      1.๔ ควบคุมดูแล เฝ้าระวังเด็กหรือเยาวชน เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่สงบ                
ก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี  
      1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการนักวิชาชีพ /สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูลและให้ความเห็น 
เกี่ยวกับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน  
      1.6 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อ เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานพัฒนาพฤตินิสัย 
      1.7 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 2. ด้านการบริการ 
  2.๑ ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับแนวทาง 
การด าเนินงานด้านงานอภิบาลและการพินิจ เด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
      2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านงานอภิบาลและการพินิจ หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีลักษณะงานใน
สถานที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์ และตรากตร า โดยจะมีการปฏิบัติงานช่วงเวลาตามท่ีก าหนด 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น 
- เฉพาะเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี 
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่า 

ที่ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 
 



 
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
 ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  
 

หน่วยที่ 9  ต าแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้าน  
การรักษาการณ์เพ่ือป้องกันการไม่ให้เด็กและเยาวชนหลบหนี การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสถานควบคุมและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.๑ ปฏิบัติงานในการรักษาการณ์เพ่ือป้องกันการไม่ให้เด็กและเยาวชนหลบหนี การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในสถานควบคุม   
     1.๒ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการร่วมกิจกรรมบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูกับนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพหรือ
วิชาอ่ืน เพ่ือให้งานการบ าบัด แก้ไขฟ้ืนฟูมีประสิทธิภาพ 
      1.3 ร่วมกิจกรรมบ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนตามโปรแกรมบ าบัดยาเสพติดของกรมพินิจฯ เพ่ือให้
งานการบ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดมีประสิทธิภาพ 
      1.4 เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (พ่อบ้าน- แม่บ้าน) ในงานการอภิบาลเด็กและ
เยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนและมีมาตรฐานตามมาตรฐานขั้นต่ าตามองค์การ
สหประชาชาติ 
      1.5 ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือป้องกันการหลบหนี 
      1.6 การวางแผนควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนมิให้หลบหนี ตลอดจนวางแผนป้องกันการเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันการหลบหนีหรือเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นมีระบบอันส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน  
      1.7 ประสานกับส่วนต่าง ๆ ในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ 
       1.8  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่น าเด็กและเยาวชนไปกิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือ
จัดระบบในการป้องกันการหลบหนีของเด็กและเยาวชน 
       1.9 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
2. ด้านการบริการ 
       2.1  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
       2.2 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
 

ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะมีรอบ

ความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์ และปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ 
 
 
 
 



 
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
 ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น 
- เฉพาะเพศชาย อายุ 25 – 35 ปี 
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของ

สัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
 ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  
 

หน่วยที่ 10  ต าแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง) 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้าน  
การรักษาการณ์เพ่ือป้องกันการไม่ให้เด็กและเยาวชนหลบหนี การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสถานควบคุมและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.๑ ปฏิบัติงานในการรักษาการณ์เพ่ือป้องกันการไม่ให้เด็กและเยาวชนหลบหนี การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในสถานควบคุม   
     1.๒ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการร่วมกิจกรรมบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูกับนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพหรือ
วิชาอ่ืน เพ่ือให้งานการบ าบัด แก้ไขฟ้ืนฟูมีประสิทธิภาพ 
      1.3 ร่วมกิจกรรมบ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนตามโปรแกรมบ าบัดยาเสพติดของกรมพินิจฯ เพ่ือให้
งานการบ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดมีประสิทธิภาพ 
      1.4 เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (พ่อบ้าน- แม่บ้าน) ในงานการอภิบาลเด็กและ
เยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนและมีมาตรฐานตามมาตรฐานขั้นต่ าตามองค์การ
สหประชาชาติ 
      1.5 ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือป้องกันการหลบหนี 
      1.6 การวางแผนควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนมิให้หลบหนี ตลอดจนวางแผนป้องกันการเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันการหลบหนีหรือเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นมีระบบอันส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน  
      1.7 ประสานกับส่วนต่าง ๆ ในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ 
       1.8  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่น าเด็กและเยาวชนไปกิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือ
จัดระบบในการป้องกันการหลบหนีของเด็กและเยาวชน 
       1.9 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
2. ด้านการบริการ 
       2.1  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
       2.2 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
  

ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะมีรอบ

ความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์ และปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ 
 
 
 
 



 
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
 ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น 
- เฉพาะเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี 
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่า 

ที่ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 
 
 


