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เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลงวันที่   ๑๗  มิถุนายน พ.ศ. 2556 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

1.  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ ประเมินสภาพ วินิจฉัย แยกโรค ว่าอยู่ในกลุ่มใด แล้วให้การ
รักษา ดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม และจ่ายยาเพ่ือบรรเทาอาการรักษาโรคให้กับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม ให้
ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเฝูาระวัง และการปูองกันโรคระบาดในสถานควบคุมแก่บุคลากรที่เกี่ ยวข้อง
ภายในหน่วยงาน ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา  สุขอนามัยแก่เด็กและเยาวชน จัดให้เด็กเยาวชนรับใหม่ทุกรายได้รับการ
ตรวจพิเคราะห์กายโดย  แพทย์และพยาบาลตรวจสุขภาพเพ่ือจัดท าแผนการบ าบัดรักษาและประกอบรายงานการ
จ าแนกประเภท ให้การดูแลและ  ส่งต่อเด็กและเยาวชนที่เจ็บปุวยทั้งทางกายและจิตในรายที่เกินขอบเขตอ านาจหน้าที่
ตามวิชาชีพไปยังโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย  เพ่ือให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที ก าหนดมาตรการงาน
อนามัยและสิ่งแวดล้อมการเฝูาระวัง  และการปูองกันโรคระบาด ในสถานควบคุม  คัดกรอง แยกผู้ปุวย จัดเตรียมยา
และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอและพร้อมใช้งานเพื่อการรักษาพยาบาล และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร  

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 
1)ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.2553 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นท่ัวไป   
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาวน์ปัญญา)   
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของประเทศไทย 

100 สอบข้อเขียน 

2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- แนวทางในการให้การพยาบาลโรคทั่วไป 
- พระราชบญัญัติวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 

 สอบข้อเขียน 
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ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
- ประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
การท างานเป็นทีม ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มทัศนคติและ
แรงจูงใจ  

100 สอบสัมภาษณ์ 

    

   ระยะเวลาการจ้าง  ภายในปีงบประมาณ 2556 - 2559 
   อัตราค่าตอบแทน  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  17,290  บาท   
   สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
       พ.ศ. 2547 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานเลขานุการ งานงบประมาณและพัสดุ                 

งานบริหาร งานบุคคลเบื้องต้น งานต้อนรับ งานประชาสัมพันธ์ และอ านวยความสะดวก งานอาคารสถานที่          
และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร 

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 
1)ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป   
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาวน์
ปัญญา)  
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของประเทศไทย 
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 
- ความรู้ด้านงานเลขานุการ การประสานงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ 
- ความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
- ประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
การท างานเป็นทีม ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มทัศนคติและ
แรงจูงใจ  

100 สอบสัมภาษณ์ 

   ระยะเวลาการจ้าง  ภายในปีงบประมาณ 2556 – 2559 
   อัตราค่าตอบแทน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15,960  บาท   
   สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
       พ.ศ. 2547 
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3.  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลัง การก าหนด

ต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การจัดท าทะเบียนประวัติข้อมูลบุคคล การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร  
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 
1)ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป   
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาวน์
ปัญญา)   
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของประเทศไทย 
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- ความรู้ด้านการวางแผนอัตราก าลัง  
- ความรู้ด้านการก าหนดต าแหน่ง 
- ความรู้ดา้นการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง 
- ความรู้ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
- ประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
การท างานเป็นทีม ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มทัศนคติและ
แรงจูงใจ  
 

100 สอบสัมภาษณ์ 

   ระยะเวลาการจ้าง  ภายในปีงบประมาณ 2556 – 2559 
   อัตราค่าตอบแทน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15,960  บาท   
   สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
       พ.ศ. 2547 
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4.  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี ศึกษา วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ

หน่วยงานจัดท าเอกสารความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะ
ทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน และจัดท ารายงานการเงินของส่วนราชการ และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  

ทางการบัญชี 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร 

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
1)ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป   
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาวน์
ปัญญา)   
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของประเทศไทย 
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบกิจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2551 
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับบัญช ี 
- ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
- ประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม การท างานเป็นทีม 
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มทัศนคติและ
แรงจูงใจ  

100 สอบสัมภาษณ์ 

   ระยะเวลาการจ้าง  ภายในปีงบประมาณ 2556 – 2559 
   อัตราค่าตอบแทน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15,960  บาท   
   สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
       พ.ศ. 2547 
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5.  ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผนประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และ

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับองค์กร ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่องค์กร ประสานงานกับส่วนต่างๆ      ของหน่วยงาน 
เพื่อความคล่องตัว อันส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนงาน ประสานงานกับสื่อมวลชนทุกแขนง   เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ 
ของกรมพินิจฯ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสื่อสารมวลชน วารสาร

ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร 

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
1)ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป   
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาวน์
ปัญญา)   
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของประเทศไทย 
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- หลักการประชาสัมพันธ ์
- สื่อประชาสัมพนัธ ์
- ข่าวประชาสัมพนัธ ์
- การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพนัธ์ 
- การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
- สื่อสมัยใหม่กับการประชาสัมพันธ์ 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
- ประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม การท างานเป็นทีม 
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มทัศนคติและ
แรงจูงใจ  

100 สอบสัมภาษณ์ 

   ระยะเวลาการจ้าง  ภายในปีงบประมาณ 2556 – 2559 
   อัตราค่าตอบแทน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15,960  บาท   
   สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
       พ.ศ. 2547 
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6.  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรให้แก่เด็กและเยาวชนการส่งเสริมให้เด็ก

และเยาวชนสามารถจัดหรือตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยการเกษตรได้อย่างสวยงาม การประสานและสนับสนุนให้หน่วยงานภายนอก
เข้ามาให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เด็กและเยาวชน  การบ าบัด แก้ไขฟื้นฟูและการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงาน ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมเด็กและเยาวชนรายบุคคลเพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอน 
เทคนิคการสอนให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมและความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จัดท าแผนการสอน
วิชาการเกษตร ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความพร้อมทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งจัดท ารายงาน
ผลการเรียนรู้ ของเด็กและเยาวชน และรายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงาน
อื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร   

  หลักเกณฑ์การเลือกสรร  
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
1)ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป   
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาวน์ปัญญา)   
- ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของประเทศไทย 
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับการเกษตร 
- การท าเกษตรตามแนวพระราชด าร ิ
- แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
- จิตวิทยาการเรียนการสอน 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
- ประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม การท างานเป็นทีม ความ
เข้าใจองค์กรและระบบราชการ   
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มทัศนคติและแรงจูงใจ  

100 สอบสัมภาษณ์ 

   ระยะเวลาการจ้าง  ภายในปีงบประมาณ 2556 – 2559 
   อัตราค่าตอบแทน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15,960  บาท   
   สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
       พ.ศ. 2547 
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7.  ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ) 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล การวัด     

ติดตามผล และประเมินผล เพื่อใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    การพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา การฝึกอาชีพ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนในการควบคุมดูแลของกรม  
จัดท าโครงการ แผนงานและกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาพฤตินิสัย  ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนา พฤติ
นิสัยกับหน่วยงานในสังกัดกรม และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร  
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
1)ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป   
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาวน์
ปัญญา)   
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของประเทศไทย 
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
- หลักสูตรการศึกษานอกนอกระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
- แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
- จิตวิทยาการเรียนการสอน 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
- ประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม การท างานเป็นทีม 
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มทัศนคติและ
แรงจูงใจ  

100 สอบสัมภาษณ์ 

   ระยะเวลาการจ้าง  ภายในปีงบประมาณ 2556 – 2559 
   อัตราค่าตอบแทน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15,960  บาท   
   สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
       พ.ศ. 2547 
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8.  ต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ศึกษาวิเคราะห์    
เพื่อค้นหาสาเหตุการกระท าผิด การจ าแนกประเภทเด็กและเยาวชน การให้ค าปรึกษาแนะน า การจัดกิจกรรมบ าบัด  แก้ไข 
ฟื้นฟู เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชน และครอบครัวก่อนได้รับการ  ปล่อย
ตัว การจัดท ารายงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเสนอถึงผลความก้าวหน้าในการสงเคราะห์ดูแลเด็กและเยาวชน  การประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเด็กเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งการ
ประเมินผลภายหลังปล่อย และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร  
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
1)ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป   
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาวน์
ปัญญา)   
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของประเทศไทย 
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
- ความรู้ด้านการแก้ไข และสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 
- ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในการแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
- ความรู้ด้านอาชญาวิทยา และการกระท าผิดขอบเด็กและเยาวชน 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
- ประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม การท างานเป็นทีม 
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มทัศนคติและ
แรงจูงใจ  

100 สอบสัมภาษณ์ 

   ระยะเวลาการจ้าง  ภายในปีงบประมาณ 2556 – 2559 
   อัตราค่าตอบแทน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15,960  บาท   
   สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
       พ.ศ. 2547 



เอกสารหมายเลข 2 
 

~ 10 ~ 
 

 
9.  ต าแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบเสาะและประมวลข้อเท็จจริงในคดีอาญา  พิเคราะห์ความเหมาะสมใน

การหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม  ติดตามความประพฤติเด็กและเยาวชนภายหลังพนักงานอัยการมี
ค าสั่งไม่ฟูองจัดประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน สืบเสาะและประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัวท ารายงานและความเห็นใน
คดีอาญาและคดีครอบครัวเสนอต่อศาล ด าเนินการก ากับการปกครองในคดีครอบครัว และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางกฎหมาย 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร  
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
1)ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป   
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาวน์
ปัญญา)   
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของประเทศไทย 
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
- ประมวลกฎหมายอาญา 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
- ประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม การท างานเป็นทีม 
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มทัศนคติและ
แรงจูงใจ  

100 สอบสัมภาษณ์ 

   ระยะเวลาการจ้าง  ภายในปีงบประมาณ 2556 – 2559 
   อัตราค่าตอบแทน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15,960  บาท   
   สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
       พ.ศ. 2547 
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กลุ่มงานบริการ 

10.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ร่างและพิมพ์โต้ตอบหนังสือหน่วยงานภายในและภายนอก รวบรวมข้อมูลและจัดสถิติประจ าเดือน / ปี 

รวบรวมข้อมูลหรือเตรียมเอกสารและจดรายงานการประชุม ด าเนินการจัดซื้อ เบิกจ่ายเก็บรักษา ซ่อมแซมพัสดุและท าบัญชี
และทะเบียนคุมพัสดุต่างๆ ด าเนินงานด้านการรับ – ส่งหนังสือราชการและงานพิธีต่างๆ ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  งาน
คดี ตรวจสอบหนังสือแจ้งการจับกุม ลงทะเบียนตัวเด็กและเยาวชน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทางบัญชี  พณชิยการ  เลขานุการ  การตลาด  

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร  

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
1)ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป   
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาวน์
ปัญญา)   
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของประเทศไทย 
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 
- ความรู้ด้านงานเลขานุการ  การประสานงาน 
- ความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
- ประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม การท างานเป็นทีม 
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มทัศนคติและ
แรงจูงใจ  

100 สอบสัมภาษณ์ 

   ระยะเวลาการจ้าง  ภายในปีงบประมาณ 2556 – 2559 
   อัตราค่าตอบแทน   กลุ่มงานบริการ  12,240  บาท 
   สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
       พ.ศ. 2547 
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11.  ต าแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ควบคุม  ดูแลและปูองกันมิให้เด็กและเยาวชนหลบหนี  พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยกรณี    

ต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนกับองค์กร ร่วมจัดกิจกรรมบ าบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนกับทีมสหวิชาชีพ เป็นผู้ช่วยนักวิชาการอบรมและฝึก
วิชาชีพ ด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน แก้ไข ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในและนอกสถานที่ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานเป็นรอบเวลา 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
เพศชาย ได้รบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   
หลักเกณฑ์การเลือกสรร  
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
1)ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป   
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาวน์ปัญญา)   
- ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของประเทศไทย 
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการด าเนินงาน
สถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547 
- ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการห้ามใช้เครื่องพันธนาการ 
พ.ศ. 2549 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
- ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการอนุญาตให้เด็กหรือ
เยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นคร้ังคราว พ.ศ.2554 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
- ประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม การท างานเป็นทีม ความ
เข้าใจองค์กรและระบบราชการ   
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มทัศนคติและแรงจูงใจ  

100 สอบสัมภาษณ์ 

   ระยะเวลาการจ้าง  ภายในปีงบประมาณ 2556 – 2559 
   อัตราค่าตอบแทน  กลุ่มงานบริการ  12,240  บาท 
   สิทธิประโยชน ์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
       พ.ศ. 2547 


