
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดท า

มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 
- ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการและความจ าเป็น  

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้การจัดสรร
ทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะ  
นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและ  
การฝึกอบรม 

- ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่ง และการวางแผน
อัตราก าลังของส่วนราชการ 

- ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการบริหารค่าตอบแทน 

- ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการด าเนินการทางวินัย  
การรักษาวินัยและจรรยา 

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
- ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ

ให้ด ารงต าแหน่ง 
2. ด้านการวางแผน 

  วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3. ด้านการประสานงาน 
  - ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  - ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

/4. ด้านการบริการ... 
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  4. ด้านการบริการ 
  - ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
สนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  - ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคล
หรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ 
  - ด าเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561  
- จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  
- อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระท าผิด 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559  
- สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่าง ๆ  
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
- ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง  
- ระเบียบในการปฏิบัติราชการ  

  1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
- จิตวิทยาองค์การ 
- ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน

ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปหรือการบริหารราชการทั่วไปของหน่วยงาน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 - ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานภายในหน่วยงานด้านต่างๆ 

เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 

 - ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้อ านวยการ เช่น การกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสารส าหรับ  
การประชุม เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้อ านวยการ 

 - จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรจุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 - จัดท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้  
การด าเนินงานบรรจุเป้าหมายตามท่ีก าหนด 

 - ช่วยติดตามการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของหัวหน้ างานหรือ
ผู้อ านวยการ เพ่ือรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการต่อไป 

 - ปฏิบัติงานด้านธุรการ เช่น งานสารบรรณ งานทะเบียนเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้สามารถบริหาร
ราชการได้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 - ปฏิบัติงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 - ช่วยด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในเขตภายใต้ก ากับดูแล เพ่ือให้

การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 - ร่วมส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ 
 - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2. ด้านการวางแผน 
 - จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
 - ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของงาน/ฝ่าย/กลุ่มงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพ่ือให้  

การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

 - ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 - ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

/4. ด้านการบริการ 
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4. ด้านการบริการ 

 - ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561  
- จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  
- อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระท าผิด 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559  
- สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่าง ๆ  
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
- ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง  
- ระเบียบในการปฏิบัติราชการ  

1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย 
- ความรู้เกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
- พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

________________________________ 
 

 
 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ท างานด้านประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
      - ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์และน ามาประยุกต์  
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
      - ร่วมผลิตข่าว บทความ และผลิตสื่อ เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม
และโครงการต่างๆ ให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ 
      - ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน 
      - สร้างความสัมพันธ์ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่ อมวลชน นักข่าว และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น และสะดวกมากข้ึน 
      - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2. ด้านการวางแผน 
      - จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
      - ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
- ประสานงานกับบุคคล องค์กรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
      - ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
      - ให้ค าแนะน าและให้บริการข้อมูล ข้อสงสัย ตอบปัญหาเบื้องต้นเก่ียวกับหน่วยงาน 
      - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับหน่วยงานแก่บุคคล หน่วยงานทั้งภายใน
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง

สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
 
 

/หลักสูตร... 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561  
- จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  
- อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระท าผิด 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559  
- สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่าง ๆ  
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
- ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง  
- ระเบียบในการปฏิบัติราชการ  

  1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย 
- ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การสื่อสารและการสร้าง

ภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์  
- การท าข่าว เขียนข่าว บทความ และการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์  

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
ต าแหน่งนักจิตวิทยา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการตรวจทาง
จิตวิทยาหรือตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก การแก้ไข 
บ าบัด ฟ้ืนฟู ด้วยเทคนิคทางจิตวิทยาคลินิก ตลอดจนส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษา ตลอดจนครอบครัว รวมทั้งปฏิบัติงานด้านชุมช น 
และประสานความร่วมมือด้านจิตวิทยาเพ่ือการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก 

  1. ด้านการปฏิบัติการ 
  - การตรวจทางจิตวิทยาหรือตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก เพ่ือศึกษาสภาวะสุขภาพจิต กลไกหรือ
สาเหตุการกระท าผิด และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิด ของเด็กหรือเยาวชน และจัดท ารายงานในการ
ตรวจทางจิตวิทยาหรือรายงานการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขบ าบัด ฟ้ืนฟู 
  - ด าเนินการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูด้วยเทคนิคทางจิตวิทยาคลินิกและสรุปรายงานผลการแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน 
      - ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิต ของเด็กหรือเยาวชน ชุมชน หรือ
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น 
      - ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรวิชาชีพในฐานะคณะกรรมการนักวิชาชีพ /สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูล
และให้ความเห็นทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟ ู
      - รวบรวมข้อมูล สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา 
      - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  2. ด้านการวางแผน 
      - จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
      - ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
      - ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือ เพ่ือการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชน
และผู้เยาว์ 
      - ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
      - ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการด้านจิตวิทยาคลินิกแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
      - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านจิตวิทยาคลินิกและวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

/คุณสมบัติ... 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 

หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561  
- จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  
- อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระท าผิด 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559  
- สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่าง ๆ  
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
- ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง  
- ระเบียบในการปฏิบัติราชการ  

  1.2 วชิาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย 
- การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก  
- การบ าบัดฟ้ืนฟูทางจิตวิทยาคลินิก  
- การส่งเสริมสุขภาพจิตส าหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  
- โรคจิตเวชที่พบในเด็กและเยาวชน  

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
ต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการสังคมสงเคราะห์ 

ในการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินสภาวะทางสังคม แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพ ด้วยเครื่องมือ 
วิธีการ เทคนิค และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตลอดจน
ครอบครัวได้รับบริการทางสังคมสงเคราะห์ตามสภาพปัญหาและความจ าเป็นที่เหมาะสม 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 - ศึกษา ค้นหาข้อเท็จจริง ประเมินสภาวะทางสังคม เพ่ือประกอบการจ าแนกหาสาเหตุการกระท า

ผิดและวางแผนแก้ไขบ าบัด ฟ้ืนฟู ด้วยเทคนิค วิธีการทางสังคมสงเคราะห์ 
 - ด าเนินการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพเด็กหรือเยาวชน ครอบครัวหรือ

บุคคลอื่นที่เก่ียวข้องด้วยกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ 
 - ให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็กหรือเยาวชน และครอบครัวด้วยเทคนิค ทักษะทางสังคม

สงเคราะห์ เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 - จัดท ารายงานตามการด าเนินงานข้อ (1) (2) และ (3) เสนอผู้บังคับบัญชา 
 - ร่วมปฏิบัติงานในเชิงสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเสนอข้อมูลและให้ความเห็น

ทางด้านสังคมสงเคราะห ์
 - ด าเนินการประสานการประชุมและติดตาม แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ตามมาตรการพิเศษแทนการ

ด าเนินคดีอาญา หรือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอ่ืน เพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างผู้กระท าผิด เหยื่อ และ
ชุมชน ตลอดจนหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติ 

 - รวบรวมข้อมูล สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์เสนอผู้บังคับบัญชา 
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพ่ือ

ประกอบการจัดท าเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานสื่อเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานสังคม
สงเคราะห์ 

2. ด้านการวางแผน 
 - จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
 - ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

 - ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ 

 - ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ เพื่อสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง  

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561  
- จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  
- อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระท าผิด 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559  
- สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่าง ๆ  
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
- ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง  
- ระเบียบในการปฏิบัติราชการ  

1.2 วชิาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย 
- ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และการท าร่วมกับเครือข่ายชุมชน  
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556  
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
- ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม และการบ าบัดแก้ไข สงเคราะห์เด็ก

และเยาวชนที่กระท าความผิด  

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
 

________________________________ 
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ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้- ก่อสร้าง) 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการจัดการศึกษา

วิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทางช่างไม้-ก่อสร้าง การอบรมพัฒนาพฤตินิสัย การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูให้เด็กหรือเยาวชน
ที่อยู่ในความควบคุม ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เพ่ือการอบรมและฝึกวิชาชีพทางช่างไม้-ก่อสร้าง รวมทั้ง
สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 - ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท า

รายงานการจ าแนกประเภทเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฝึกอาชีพทางช่างไม้-ก่อสร้าง การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู 
ตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 - จัดท าแผนจัดการศึกษาวิชาช่างไม้-ก่อสร้าง ให้มีความเหมาะสมกับความพร้อมทางการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชนและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือ
เยาวชนตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก าหนด 

 - สรุปผลการศึกษาของเด็กหรือเยาวชน เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานผลการแก้ไข บ าบัดฟ้ืนฟู 
การพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย 

 - ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนเกิดการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย 

 - ควบคุมดูแล เฝ้าระวังเด็กหรือเยาวชน เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนก่อความไม่ส งบ                   
ก่อเหตุร้าย หรือหลบหนี 

 - ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักวิชาชีพ สหวิชาชีพ เพ่ือเสนอข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับ                
การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน 

 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมฐานข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญและ 
การฝึกวิชาชีพทางช่างไม้-ก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อ เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทางช่างไม้-ก่อสร้าง 

 - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
2. ด้านการวางแผน 
- จัดท าแผนปฏิบัติงานของตนเองทั้งในระยะสั้น ระยะยาว 
- ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป 

ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
- ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทางช่างไม้-ก่อสร้าง 
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ

ร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
/4. ด้านการบริการ... 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
4. ด้านการบริการ 

 - ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

 - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้วิชาการด้านการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพทาง 
ช่างไม้-ก่อสร้าง หรือวิชาการที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการศึกษาศาสตร์  

ทางเทคนิคการอาชีพก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ หรือ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีก่อสร้าง 

หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561  
- จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  
- อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระท าผิด 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559  
- สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่าง ๆ  
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
- ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง  
- ระเบียบในการปฏิบัติราชการ  

1.2 วชิาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย 
- การจัดการเรียนการสอน (การท าแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

การท าข้อสอบ) 
- หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
- เทคนิคการสื่อสารและให้ค าปรึกษา และความเข้าใจผู้อื่น  
- ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย  
- การท างานเป็นทีม (Teamwork)  
- ความรู้เกี่ยวกับด้านช่างไม้-ก่อสร้าง  

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ประกอบการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการ 
สอบสัมภาษณ์) 
- งอตัวข้างหน้า (Trunk Forward Flexion) 
- ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump) 
- ลุก – นั่ง 30 วินาที (30 Seconds Sit-up) 
- วิ่งเก็บของ 10 เมตร (Shuttle run 10 Meters) 
- วิ่งเร็ว 50 เมตร (50 Meters Sprint) 
- แรงบีบมือที่ถนัด (Grip Strength) 
- วิ่ง 1,000 เมตร (1,000 Meters Run) (ส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบเพศชาย) 
- วิ่ง 800 เมตร (800 Meters Run) (ส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบเพศหญิง) 

 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
ต าแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   - ควบคุม  ดูแลและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนหลบหนี  พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยกรณีต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นกับองค์การ ร่วมจัดกิจกรรมบ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนกับทีมสหวิชาชีพ เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและ  
ฝึกวิชาชีพด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรมนอกสถานที่และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 - ปฏิบัติงานเป็นรอบเวลา    

   ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ 
 เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะมีรอบ

ความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์ และปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ 
 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น (กรณีจบปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถสมัครได้)  
 - เฉพาะเพศชาย 
 - เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของ

สัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่ก าหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม 

หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561  
- จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  
- อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระท าผิด 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559  
- สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่าง ๆ  
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
- ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง  
- ระเบียบในการปฏิบัติราชการ  

 
 
 

/1.2 วชิาความรู้... 
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  1.2 วชิาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย 

- เทคนิคการสื่อสารและให้ค าปรึกษา และความเข้าใจผู้อ่ืน และสังเกตพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  

- ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย  
- การควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
- หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ประกอบการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์) 
- งอตัวข้างหน้า (Trunk Forward Flexion) 
- ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump) 
- ลุก – นั่ง 30 วินาที (30 Seconds Sit-up) 
- วิ่งเก็บของ 10 เมตร (Shuttle run 10 Meters) 
- วิ่งเร็ว 50 เมตร (50 Meters Sprint) 
- แรงบีบมือที่ถนัด (Grip Strength) 
- วิ่ง 1,000 เมตร (1,000 Meters Run)  

 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับแนะน า
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 - รวบรวมข้อมูล เอกสาร และจัดท าบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  

ตามระเบียบแนวทาง วิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น
ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 

 - ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นกับการด าเนินงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณมีความครบถ้วน
ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 - ด าเนินการรับและจ่ายเงินตามเอกสารหลักฐาน เพ่ือให้การรับและจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

 - ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินและบัญชีกับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 - ร่วมสนับสนุนในการด าเนินการ แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ 

 - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
2. ด้านการบริการ 

 - ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณแก่บุคคล หน่วยงาน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 - ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณกับบุคลากร  
ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561  
- จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  
- อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระท าผิด 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559  
- สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่าง ๆ  
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
- ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง  
- ระเบียบในการปฏิบัติราชการ  

  1.2 วชิาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- หลักการบัญชีเบื้องต้น  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547  
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
- ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ 

จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐาน
ตรวจสอบได้ 

- รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก 
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

- ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ีอให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

- รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

- ร่วมสนับสนุนในการด าเนินการ แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชน เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ 

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
2. ด้านการบริการ 

 - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

 - ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
 - ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่

เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561  
- จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  

/อาชญาวิทยา... 



 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
- อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระท าผิด 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559  
- สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่าง ๆ  
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
- ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง  
- ระเบียบในการปฏิบัติราชการ  

  1.2 วชิาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย 
- ความรู้ด้านงานเลขานุการ การประสานงาน  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างลารบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) 

และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding) 
- ความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
________________________________ 

 


