
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ   ต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน 
 1.1  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานธุรการ งานสารบรรณ และงานบุคคล 
 1.2  งานให้บริการทางเอกสารของทางราชการและบันทึกข้อมูล 
 1.3  งานจัดการประชุม  
 1.4  งานอ านวยการและประสานงานต่าง ๆ 
 1.5  งานที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 
 1.6  งานอาคารสถานที่ 
 1.7  ให้ค าปรึกษาแนะน า และบริการเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
 1.8 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒.  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

      ให้ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการปกติ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีค าสั ่งเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีค าสั ่งให้ปฏิบัติหน้าที่  
เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

 

 

                                                            (ลงชื่อ)  -----------------------------------------------------  กรม 
                                                 (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                                                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                                                                   (---------------------------------------------------------) 

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 

 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  ต าแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค 
 1.1  ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการและสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับต้น  
  ถึงระดับสูงให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าท างาน ฝึกอาชีพในชนบท ฝึกยกระดับฝีมือ และฝึกตามค าขอ 
  ของสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ  
 1.2  ร่วมจัดและควบคุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร่วมปฏิบัติและควบคุมกิจกรรมเสริมทักษะ ร่วมจัดท าหลักสูตร 
  เตรียมเข้าท างาน รวมทั้งการทดลองใช้หลักสูตรก่อนน าไปใช้ฝึกสอนผู้รับการฝึก 
 1.3  จัดท าเอกสารประกอบการฝึก ศึกษา อบรม ค้นคว้า เกี่ยวกับวิทยาการทางด้านเทคนิค เพ่ือให้มีความรู้ 
  ความสามารถในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 1.4 ท าหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกการใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
  การเสริมสร้าง  รวมทั้งการเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรมและให้ค าแนะน าแก่ผู้รับการฝึกรับผิดชอบ 
  ในการทดลอง แบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ชั้น 1 ถึง 3 และแบบแข่งขันฝีมือแรงงาน 
 1.5 ควบคุมการทดสอบภาคปฏิบัติ การจัดเตรียมชิ้นงานส าหรับการทดสอบภาคปฏิบัติ จัดเตรียมสถานที่ 
  เครื่องจักร เครื่องมือ และวัสดุ ดูแล รักษา และซ่อมบ ารุงเครื่องมือ ที่ใช้ในการฝึกและทดสอบมาตรฐาน 
  ฝีมือแรงงาน 
 1.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

      ให้ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการปกติ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีค าสั ่งเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีค าสั ่งให้ปฏิบัติหน้าที่  
เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

 

                                                            (ลงชื่อ)  -----------------------------------------------------  กรม 
                                                 (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                                                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                                                                   (---------------------------------------------------------) 

 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 

 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้าน งบประมาณ บัญชี   
  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงบัญชี 
 1.2 ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ควบคุมเอกสารการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมหลักฐาน  
  การท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุ 
 1.3 ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะ 
 1.4 ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ การก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงิน 
  ทดรองราชการ 
 1.5 ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
 1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

      ให้ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการปกติ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีค าสั ่งเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีค าสั ่งให้ปฏิบัติหน้าที่  
เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

 

                                                            (ลงชื่อ)  -----------------------------------------------------  กรม 
                                                 (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                                                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                                                                   (---------------------------------------------------------) 

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 

 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานและ 
  การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 1.2 รวบรวมนโยบาย หลักการปฏิบัติราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.3 ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงาน  
  ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ าซ้อนกัน 
 1.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานงานในการประชุมรัฐสภา การประชุมกระทรวง และการประชุม  
  ตามค าสั่งอธิบดีและรองอธิบดี 
 1.5 การติดตามข้อสั่งการตามนโยบายของกระทรวง และการประมวลรายงาน การจัดท าข้อมูล  
  เพ่ือการบริหาร 
 1.6 ประสานและจัดระบบการอยู่เวรของกรม 
 1.7 ประสานงานและจัดเตรียมงานพิธีต่าง ๆ 
 1.8 ประสานงานร่วมกับกองและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกกรม 
 1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

      ให้ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการปกติ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีค าสั ่งเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีค าสั ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

 

                                                            (ลงชื่อ)  -----------------------------------------------------  กรม 
                                                 (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                                                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                                                                   (---------------------------------------------------------) 

 
 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 1.1 การศึกษา รวบรวมข้อมูล ประสานงานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 1.2 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานงบประมาณและแผนเฉพาะเรื่องต่าง ๆ 
 1.3 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน รายปี  
 1.4 งานทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 1.5 จัดประชุม สัมมนา ให้บริการสถิติข้อมูลต่าง ๆ 
 1.6 การจัดท าแบบสอบถาม ติดตามประเมินผลการฝึก 
 1.7 ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ วิเคราะห์ตลาดแรงงาน เพ่ือหาความต้องการด้านก าลังคนและความต้องการ  
  ด้านก าลังคนและความต้องการในการฝึกอาชีพเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
 1.8 จัดท าและออกแบบทดสอบคัดเลือกและวัดผลให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับการฝึก การฝึกเตรียม 
  เข้าท างาน การฝึกยกระดับฝีมือ การฝึกในสถานประกอบการและฝึกที่ไม่ใช่ช่าง รวมทั้งการฝึก 
  เพ่ือเปลี่ยนงาน งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทดสอบฝีมือคนหางานเพ่ือไปท างานต่างประเทศ  
  งานแข่งขันฝีมือแรงงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึก การจัดท าตารางการฝึก  
  การทดสอบ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึก 
 1.9 ประสานงานเกี่ยวกับเงินทุนช่วยเหลือผู้รับการฝึกปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา  
  ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
  รัษฎากร (ฉบับที่ 288) พ.ศ. 2538 
 1.10 ประสานงานเกี่ยวกับงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและงานเกี่ยวกับการพัฒนาค าขอตั้งสถานฝึกอบรม 
  วิชาชีพขั้นต้น และติดต่อประสานการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีชนบท 
 1.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

      ให้ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการปกติ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีค าสั ่งเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีค าสั ่งให้ปฏิบัติหน้าที่  
เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 

 
                                                            (ลงชื่อ)  -----------------------------------------------------  กรม 
                                                 (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                                                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                                                                   (---------------------------------------------------------) 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 

 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
 1.1 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่สนับสนุนการท างานของกรม 
 1.2 รวบรวมกลั่นกรองข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือผลการด าเนินงานของกรมฯ 
 1.3 จัดท าบทความบทสัมภาษณ์ วารสาร เอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น  
  หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
 1.4 ชี้แจงข้อเท็จจริงแก่สื่อมวลชน น าสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมหน่วยงาน 
 1.5 จัดกิจกรรม นิทรรศการ ผลิตโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น วีดีโอ สไลด์ สารคดีออกแบบสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 1.6 ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุ 
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการ บรรยายต่าง ๆ จัดเก็บ รักษา วัดสุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านโสตทัศนศึกษา 
 1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

      ให้ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการปกติ แต่ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีค าสั ่งเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีค าสั ่งให้ปฏิบัติหน้าที่  
เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 
 
                                                            (ลงชื่อ)  -----------------------------------------------------  กรม 
                                                 (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                                                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                 (---------------------------------------------------------) 

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 

 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ต าแหน่งนิติกร 
 1.1 การศึกษา ค้นคว้า กฎหมาย ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือยกร่างแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย 
 1.2 ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ค าชี้แจงที่เก่ียวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในภารกิจของกรม 
 1.3 การให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ  
 1.4 ให้ค าปรึกษา หารือ แนะน าข้อกฎหมายแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของกรม  
  ตีความข้อกฎหมาย ข้อตกลงและสัญญาต่าง ๆ 
 1.5 ด าเนินการเกี่ยวกับงานระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการทั่วไป  
 1.6 ตอบข้อหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงาน 
  ราชการทั่วไป 
 1.7 ให้ค าปรึกษาแนะน า และตอบข้อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรม 
 1.8 พิจารณาอุทธรณ์ค าขอร้องการด าเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายของกรม 
 1.9 ด าเนินการเกี่ยวกับคดีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นโจทก์หรือจ าเลย 
 1.10 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒.  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

      ให้ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการปกติ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีค าสั ่งเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีค าสั ่งให้ปฏิบัติหน้าที่  
เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 
 
                                                            (ลงชื่อ)  -----------------------------------------------------  กรม 
                                                 (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                                                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                 (---------------------------------------------------------) 

 
 
 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 

 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 1.1 จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุน  
  หมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของ 
  ส่วนราชการ 
 1.2 รวมรวมข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
 1.3 จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจ าเป็น  
  และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
 1.4 ศึกษาผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 
 1.5 ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ - จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ - จ่ายเงินของหน่วยงาน 
  มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
 1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

      ให้ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการปกติ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีค าสั ่งเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีค าสั ่ งให้ปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 
 
                                                            (ลงชื่อ)  -----------------------------------------------------  กรม 
                                                 (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                                                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                 (---------------------------------------------------------) 

 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 

 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
 1.1 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ การวางแผนก าลังคนของกรม 
 1.2 ศึกษานโยบาย เป้าหมายและแผนการด าเนินงานของกรม เพื่อวางแผนก าลังคนให้เหมาะสมกับหน้าที่ 
  ความรับผิดชอบ จัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการ 
 1.3 การขอก าหนดต าแหน่งการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของพนักงานราชการ การตัดโอน 
  ต าแหน่ง การจัดท าค าบรรยายลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และสมรรถนะของต าแหน่งงาน การปรับปรุง
 1.4 ก าหนดการสรรหาและเลือกสรร การสอบ คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การออกจาก 
  ราชการ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 1.5 การจัดท าบัญชีถือจ่ายทั้งของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
 1.6 การท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ การตรวจสอบข้อมูล การจัดท าบันทึกค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ 
  ปฏิบัติงานที่สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 1.7 การประเมินต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ การปรับระดับชั้นของลูกจ้างประจ า 
 1.8 งานด้านทะเบียนประวัติ 
 1.9 การด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
 1.10 การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าดีเด่นประจ าปี 
 1.11 งานด้านสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการทั่วไป 
 1.12 งานที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนของกรม 
 1.13 การด าเนินการเก่ียวกับการลาประเภทต่าง ๆ 
 1.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

      ให้ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการปกติ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีค าสั ่งเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีค าสั ่งให้ปฏิบัติหน้าที่  
เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 
 
                                                            (ลงชื่อ)  -----------------------------------------------------  กรม 
                                                 (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                                                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                 (---------------------------------------------------------) 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 

 
1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ ต าแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน 
 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการและสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับต้น 
  ถึงระดับสูงให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าท างานฝึกอาชีพในชนบท ฝึกยกระดับฝีมือ และฝึก  
  ตามค าขอของสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ 
 1.2 ควบคุมกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมปฏิบัติและควบคุม กิจกรรมเสริมทักษะ ร่วมจัดท าหลักสูตรเตรียม 
  เข้าท างาน รวมทั้งการทดลองใช้หลักสูตรก่อนน าไปใช้ฝึกสอนผู้รับการฝึก 
 1.3 จัดท าเอกสารประกอบการฝึก ศึกษา อบรม ค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการทางด้านเทคนิค เพ่ือให้มีความรู้ 
  ความสามารถในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 1.4 ท าหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึก การใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
  การเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม 
 1.5 ให้ค าแนะน าแก่ผู้รับการฝึกรับผิดชอบในการทดลองแบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ชั้น 1 
  ถึง 3 และแบบแข่งขันฝีมือแรงงาน  
 1.6 ควบคุมการทดสอบภาคปฏิบัติ การจัดเตรียมชิ้นงานส าหรับการทดสอบภาคปฏิบัติ จัดเตรียมสถานที่  
  เครื่องจักร เครื่องมือ และวัสดุ ดูแล รักษา และซ่อมบ ารุงเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกและทดสอบมาตรฐาน
  ฝีมือแรงงาน 
 1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

      ให้ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการปกติ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีค าสั ่งเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีค าสั ่งให้ปฏิบัติหน้าที่  
เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 
 
                                                            (ลงชื่อ)  -----------------------------------------------------  กรม 
                                                 (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                                                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                 (---------------------------------------------------------) 

 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 

 
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 1.1 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการรวบรวมข้อมูล ร่วมศึกษา รายละเอียดของระบบงานและระบบข้อมูลที่ได้รับ 
  การวิเคราะห์ 
 1.2 ออกแบบ เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดกระบวนการท างานของระบบ ประมวลผลระบบงานและระบบข้อมูล
 1.3 ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประมวลผล ปรับปรุง  
  แก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว
 1.4 ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง 
 1.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒.  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

      ให้ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการปกติ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีค าสั ่งเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีค าสั ่งให้ปฏิบัติหน้า ที่ 
เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 
 
                                                            (ลงชื่อ)  -----------------------------------------------------  กรม 
                                                 (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                                                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                 (---------------------------------------------------------) 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 

 
1. หนา้ที่ความรับผิดชอบ  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
 1.2 ตรวจสอบ และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา  
  วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
 1.3 จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพ่ือให้สามารถ 
  ตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก 
 1.4 ดูแลการจัดการพัสดุในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 1.5 จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพ่ือให้พัสดุ 
  เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด 
 1.6 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆ ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ 
  ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.  ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ 

      ให้ปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการปกติ แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอาจมีค าสั ่งเปลี ่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีค าสั ่งให้ปฏิบัติหน้าที่  
เป็นอย่างอ่ืนได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาและพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยถือเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 
 

 
                                                            (ลงชื่อ)  -----------------------------------------------------  กรม 
                                                 (นายธวชั  เบญจาทิกุล)  
                                                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                 (---------------------------------------------------------) 

 


