
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 
                                           (---------------------------------------------------------)  
                                                                      
 
 
 
 
 
                                                            (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 
                                           (---------------------------------------------------------)  
                                                                      
 
 
 
                                                            (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 
                                           (---------------------------------------------------------)  

                                                                      
 
 
                                                            (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 
                                           (---------------------------------------------------------)  
 
 

 
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                 (---------------------------------------------------------) 

 
 
 



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 
พนักงานราชการทั่วไป 

 

 
1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ ต าแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน 
 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการและสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับต้น  
  ถึงระดับสูงให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าท างานฝึกอาชีพในชนบท ฝึกยกระดับฝีมือ และฝึก  
  ตามค าขอของสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ 
 1.2 ควบคมุกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมปฏิบัติและควบคุม 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 
                                           (---------------------------------------------------------)  
                                                                      
 
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ------------------------------------------------------- พนักงานราชการ 
                 (---------------------------------------------------------) 


