
เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
เนื้อหาวิชาทีส่อบ 

 
หน่วยที่ 1 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

1.1 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
จะด าเนินการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ.  ๒๕๖๑  
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ

(แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559)  
1.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 2 ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

2.1 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
จะด าเนินการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ 
- พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑  
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ

(แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559)  
2.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 3 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

3.1 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
จะด าเนินการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หลักการบัญชีเบื้องต้น 
- กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ.  ๒๕๖๑  
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ

(แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559)  
3.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
 

______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 4 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) 

4.1 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน  
จะด าเนินการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
- การจัดการเรียนการสอน (การท าแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าข้อสอบ)  
- เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑  
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ

(แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559)  
- ความรู้เกี่ยวกับด้านช่างไม-้ก่อสร้าง 

4.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
4.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ประกอบการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
- 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) 

 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 5 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) 

5.1 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
จะด าเนินการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
- การจัดการเรียนการสอน (การท าแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าข้อสอบ)  
- เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ.  ๒๕๖๑  
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ

(แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559)  
- ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ 

5.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
5.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ประกอบการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
- 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) 

 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 6 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) 

6.1 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
จะด าเนินการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
- การจัดการเรียนการสอน (การท าแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าข้อสอบ)  
- เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ.  ๒๕๖๑  
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ

(แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559)  
- ความรู้เกี่ยวกับด้านช่างเชื่อมโลหะ 

6.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
6.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ประกอบการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
- 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) 
 

 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 7 ต าแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) 

7.1 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
จะด าเนินการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
- ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
- การจัดการเรียนการสอน (การท าแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าข้อสอบ)  
- เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
- ความรู้ในวิชาพ้ืนฐาน (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) เน้นส าหรับการสอน 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ.  ๒๕๖๑  
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ

(แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559)  
7.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
7.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ประกอบการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
- 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) 
- แรงบีบมอืที่ถนัด (Grip Strength) 
- วิ่ง 1,000 เมตร (1,000 Meters Run) (ส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบเพศชาย) 
- วิ่ง 800 เมตร (800 Meters Run) (ส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบเพศหญิง) 

 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 8 ต าแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 

8.1 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
จะด าเนินการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป 
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
- ประมวลกฎหมายอาญา 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และ บรรพ 6 
- ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
- พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ.  ๒๕๖๑  
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ

(แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559)  
8.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 9 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

9.1 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
จะด าเนินการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หลักการบัญชีเบื้องต้น 
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 

9.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

 
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง, ศิลปะ, ช่างเชื่อมโลหะ และสามัญ) 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ณ วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
หน่วยที่ 10 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

10.1 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
จะด าเนินการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 
- ความรู้ด้านงานเลขานุการ การประสานงาน 
- ความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :  

e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
10.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

 
______________________________ 

 


