รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แนบท้ายประกาศสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตาแหน่งที่ ๑ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงาน ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
สาหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๓) จั ดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๔) ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
(๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งของหัวหน้างาน
เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน ที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ตอบปั ญหา ชี้แจง และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่ห น่ วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล และเกิดความเข้าใจ
ในงานที่รับผิดชอบ

-๒คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งาน (คะแนนเต็ ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
(๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
(๓) ระเบี ยบผู้ ตรวจการแผ่ นดินว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของสานักงานผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๘) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๒ ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
และแก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ความรู้ เกี่ ยวกับระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภั ย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๔) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานต่าง ๆ
(๕) ความรู้ เกี่ ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร และการบริ หารทั่ วไปภายใน
องค์กร
(๖) ความรู้เกี่ยวกับการประชุม การจัดประชุม และการจัดทารายงานการประชุม
(๗) ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แนบท้ายประกาศสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตาแหน่งที่ ๒ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จั ด ท าบั ญ ชี เอกสารรายงานความเคลื่ อนไหวทางการเงิน ทั้ งเงิน ในและเงิน นอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของสานักงาน รวมถึงรวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของสานักงาน เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องและทันสมัย
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ ผ ลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของสานักงาน เพื่อให้ การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณ
(๓) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ – จ่ายเงิน
เพือ่ ให้การรับ - จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
(๔) ตรวจสอบการจัดทาบัญชีและเก็บรักษาบัญชี รวมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญ ชี
เพื่อให้การจัดทาบัญชีและการดาเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย
(๕) ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี แก่ เจ้ า หน้ า ที่ เช่ น ให้ ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-๒๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานการเงิ น และบั ญ ชี ที่ ต นมี ค วาม
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับ งานการเงิน และบั ญ ชี เพื่อให้ สอดคล้ อ งและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ ปริ ญ ญาโท หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งาน (คะแนนเต็ ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
(๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
(๓) ระเบี ยบผู้ ตรวจการแผ่ นดินว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของสานักงานผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๘) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๒ ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับบัญชีภาครัฐเบื้องต้น
(๒) ความรู้เกี่ยวกับระบบงานการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แนบท้ายประกาศสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตาแหน่งที่ ๓ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ
การจัดทามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๒) ศึ กษา รวบรวม จั ด ทา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ข้อมู ล สารสนเทศ เพื่ อประกอบการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อประกอบการกาหนดความต้องการและความ
จาเป็นในการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอด
ความรู้ การจั ด สรรทุ น การศึ ก ษา รวมถึ งการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือ ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
(๔) ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เคราะห์ งาน เพื่ อ ประกอบการก าหนดต าแหน่ งและการ
วางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการ
(๕) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(๖) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดาเนินการทาง
วินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และจริยธรรมของสานักงาน
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(๘) ดาเนิน การเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รับ ผิ ด ชอบ ร่ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของส่ ว นงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

-๒๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการท างานร่ว มกั น ทั้ งภายในและภายนอกที ม งานหรือ ส่ ว นงาน เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้ แ จงรายและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ คาแนะน า ชี้แจง ตอบปัญ หาเบื้องต้นแก่บุคลากรของสานักงาน หน่วยงานราชการ
เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(๒) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(๓) ดาเนินการจัดสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทนอื่น และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งาน (คะแนนเต็ ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
(๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
(๓) ระเบี ยบผู้ ตรวจการแผ่ นดินว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของสานักงานผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๘) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-๓ส่วนที่ ๒ ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารงานภาครัฐ
(๓) ความรู้เกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
(๔) ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
(๕) ความรู้ เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ ง าน การก าหนดต าแหน่ ง และการวางแผน
อัตรากาลัง
(๖) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แนบท้ายประกาศสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตาแหน่งที่ ๔ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ งานด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลนโยบาย สถานการณ์ ต่าง ๆ เพื่ อนามาสรุปเสนอประกอบ
การกาหนดนโยบายของผู้ตรวจการแผ่นดินและแนวทางปฏิบัติงานของสานักงาน
(๒) รวบรวมข้ อมู ล และศึก ษาวิเคราะห์ เบื้ อ งต้ น เกี่ ยวกั บ ภารกิจ หลั ก และแผนกลยุท ธ์
ของสานักงาน หรือทิศทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน กาหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถ
บรรลุภารกิจที่กาหนด
(๓) วิเคราะห์นโยบายของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็นเพื่ อช่วยจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(๔) สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานตามนโยบายของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน สานักงาน รัฐบาล และประเด็นสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับการจัดทาแผนงานหรือกาหนดยุทธศาสตร์
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้ตรวจการแผ่นดิน
และสานักงาน เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(๖) จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ
ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ น แผนงานของส านั กงานเพื่ อให้ การปฏิ บั ติ งาน แผนงาน โครงการหรือกิจ กรรมได้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(๗) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเพื่ อเป็นข้อมูล ส าหรับการพั ฒ นาการบริห ารจัดการ
เพื่อนานโยบายของผู้ตรวจการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์

-๒(๘) ช่ ว ยศึ ก ษา วิเคราะห์ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าค าของบประมาณ การใช้ จ่ า ย
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
(๙) ประสานงานในฐานะหน่วยงานผู้ประสานกลางเพื่อบูรณาการร่วมกับคณะรัฐมนตรี
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และองค์กรอิสระ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของส่ วนงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือส่วนงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ในการปฏิ บั ติ ง าน
แก่บุคลากรของสานักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ งานในหน้าที่ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) จั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เผยแพร่ แ ละถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
แผนงาน โครงการ หรื อ ค าของบประมาณ หรือ งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานในหน้ า ที่ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของ
สานักงานทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของส่วนงานและใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งาน (คะแนนเต็ ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
(๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ

-๓(๓) ระเบี ยบผู้ ตรวจการแผ่ นดินว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของสานักงานผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ ๒ ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนโครงการ
การติดตามและประเมินผล และการบริหารจัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แนบท้ายประกาศสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตาแหน่งที่ ๕ ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน บุคลากรสานักงาน และรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
(๒) จั ดกิจ กรรมโครงการประชาสั มพั นธ์ในรูป แบบต่าง ๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิป ราย
สั ม มนา จั ด นิ ท รรศการ เป็ น ต้ น เพื่ อ เผยแพร่ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานหรือ ผลงานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงาน โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินการประชาสัมพันธ์
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
(๔) จัดทาเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(๕) ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกประเภทในการเผยแพร่ข่าว
การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ของผู้ตรวจการแผ่นดินและบุคลากรของสานักงาน
(๖) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ผลิ ต ออกแบบ พั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
(๗) จัดทา และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สานักงานให้มีความทันสมัย
(๘) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากร
ภายในสานักงาน และประสานงาน สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของส่วนงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของส่ ว นงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

-๒๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือส่วนงาน เพื่ อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น ในการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรของสานักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของสานักงาน
ประชาชน และหน่ ว ยงานต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล และความรู้ต่ าง ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ เกิ ด ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น สนับสนุนภารกิจของส่วนงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งาน (คะแนนเต็ ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
(๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
(๓) ระเบี ย บผู้ ตรวจการแผ่ นดิ นว่าด้ วยข้อมูล ข่ าวสารของส านั กงานผู้ ต รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๘) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-๓ส่วนที่ ๒ ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์รายการวีดิทัศน์ และเนื้อหาทาง
วิชาการเกี่ยวกับสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(2) ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการขั้ น ตอน กลยุ ท ธ์ กลวิ ธี ข องแผน
โครงการประชาสัมพันธ์ แผนงานวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และองค์ประกอบศิลป์
(4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเภทของกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวี ดิโอ และ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
(5) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ การดูแลรักษาอุปกรณ์
ภายในห้องประชุมต่าง ๆ
(6) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการผลิตวีดิทัศน์ และโปรแกรม
ที่ใช้ในการดาเนินการผลิต
(7) ความรู้ อื่ น ๆ เกี่ ยวกั บ งานด้ านการประชาสั มพั นธ์ เช่ น จั ดโครงการสั มมนา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อการประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แนบท้ายประกาศสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตาแหน่งที่ ๖ ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ
ชุดคาสั่งสาเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบที่เกี่ยวข้อง ระบบการสื่อสาร เพื่ออานวยความสะดวก
และสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการ
(๒) ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ถูกต้อง แม่นยาและ
ทันสมัย
(๓) ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ด้ า นเทคนิ ค ของระบบ เพื่ อ ให้ ร ะบบมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งาน
(๔) เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผน
ไว้ เพื่อสนั บ สนุ น การปฏิบั ติงานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารให้ ดาเนิ นไปได้อย่างมี ประสิ ทธิภ าพ
รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของชุดคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่ง และจัดทาคู่มืออธิบายชุดคาสั่งดังกล่าว
(๕) เขียนชุดคาสั่ ง ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่งเพื่อให้
ระบบปฏิบัติการทางานได้อย่างถูกต้อง แม่นยาและมีประสิทธิภาพ
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลของสานักงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงานให้มีประสิทธิภาพและ
ตรงความต้องการ
(๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการ
(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศ และระบบการสื่อสาร การจัดระบบการทางาน
เครื่ อง การติดตั้งระบบเครื่ อง เพื่อ ให้ ได้อุป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ที่ เป็ น มาตรฐานเดี ยวกั น และตรงตามความ
ต้องการ

-๒(๙) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารที่ เข้ าข่ายไม่ เหมาะสม ขั ด ต่ อ กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ ง นโยบาย หรือ ไม่ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
(๑๐) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประโยชน์
ในการดาเนินการตามภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของส่ วนงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือส่วนงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ช่วยจัดทาคู่มือและคู่มือผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ด าเนิ น การฝึ ก อบรมหรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ สนั บ สนุ น การใช้ ร ะบบงานที่ พั ฒ นา
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์
(๓) ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าแก่ ผู้ ใ ช้ เมื่ อ มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ สงสั ย ในการใช้ ง านเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ และระบบการสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ ส ามารถแก้ ไขและใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(๔) ให้บริการข้อมูล และสถิติเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามภารกิจของผู้ตรวจการ
แผ่นดินและสานักงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ ปริ ญ ญาโท หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

-๓หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งาน (คะแนนเต็ ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
(๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
(๓) ระเบี ยบผู้ ตรวจการแผ่ นดินว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของสานักงานผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๘) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๒ ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(1) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่ว ไป อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(2) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ
และพัฒนาฐานข้อมูล Internet, Web Application รวมทั้งระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แนบท้ายประกาศสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตาแหน่งที่ ๗ ตาแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
และสานักงาน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอานวยความสะดวกในการทางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(๓) ศึ ก ษาข้ อ มู ล รวบรวม แสวงหาข้ อ เท็ จ จริง และข้ อ กฎหมาย เสนอความเห็ น ในการ
ดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทาความเห็นเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวิ นิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
(๔) ศึ ก ษาข้ อ มู ล รวบรวม แสวงหาข้ อ เท็ จ จริง และข้ อ กฎหมาย เสนอความเห็ น ในการ
ดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและสอบสวนร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๖) จัดทาสานวนการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของส่วนงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการท างานร่ วมกั น ทั้ งภายในและภายนอกที ม งานหรื อส่ ว นงาน เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-๒๔. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับการดาเนินงานของ
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ ปริ ญ ญาโท หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชานิติศาสตร์
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งาน (คะแนนเต็ ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
(๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
(๓) ระเบี ยบผู้ ตรวจการแผ่ นดินว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของสานักงานผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๒ ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) พระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลปกครองและวิ ธีพิ จารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๕) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

-๓(๖) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้ง การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง
และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๗) ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง กาหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับ ไว้
พิจารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๘) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แนบท้ายประกาศสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตาแหน่งที่ ๘ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ ปฏิบั ติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านการแสวงหาข้อเท็จจริง ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาความเห็นเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา พิจารณา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และดาเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง
และจัดทาความเห็นเพื่อเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยการรับหรือไม่รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียน
(๒) แสวงหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลหลักฐานเบื้องต้น แล้วนามารวบรวม เพื่อให้
ทราบรายละเอียดเหตุแห่งความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
(๓) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง จั ด ท ารายงานการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง
ประกอบการเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ท ราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
(๔) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๕) จัดทาสานวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของส่วนงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือส่วนงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้ข้อมูล คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยเฉพาะ
ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนแก่บุคคลหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบ
ถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามความจาเป็น

-๒คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ ปริ ญ ญาโท หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งาน (คะแนนเต็ ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
(๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
(๓) ระเบี ยบผู้ ตรวจการแผ่ นดินว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของสานักงานผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๘) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๒ ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้ง การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง
และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ประกาศผู้ ตรวจการแผ่ นดิ น เรื่ อง ก าหนดเรื่ องที่ ผู้ ตรวจการแผ่ นดิ นไม่ รับไว้
พิจารณาตามมาตรา ๓๗ (๘) แห่ งพระราชบั ญญั ติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริง

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แนบท้ายประกาศสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตาแหน่งที่ ๙ ตาแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิจัยและวิชาการ
ในการทางาน การให้ความรู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ธรรมาภิบาล การสร้างและส่งเสริมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการ
แผ่นดินและสานักงาน การดาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง งานจัดทารายงานประจาปี งานห้องสมุด
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่งในองค์กร
อิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
(๒) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอผู้ ตรวจการแผ่ นดินในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อกาหนดทางจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
(๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้ งเครือข่าย
เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการเข้าถึ ง และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ต ามหน้ าที่ แ ละอ านาจของผู้ ตรวจการแผ่ น ดิน และ
สานักงาน
(๔) ศึกษา รวมรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๖) ศึ ก ษา รวบรวม และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จ าแนกหมวดหมู่ ท รั พ ยากรสารสนเทศ
ท ารายการบรรณานุ ก รม ดรรชนี สาระสั ง เขป และบั น ทึ ก ฐานข้ อ มู ล ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ เพื่ อ เป็ น
แหล่ งจั ด เก็ บ และให้ บ ริ ก าร รวมถึ งการจัด ท าข้ อมู ล สถิ ติ แ ละสารสนเทศเกี่ ย วกั บ การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง
ตลอดจนการจัดเก็บและการให้บริการยืมและคืนเอกสารสานวน และการดาเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
(๗) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ใหม่ ๆ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย
ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการ
และการให้บริการ

-๒๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของส่วนงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือส่วนงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูล ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากรของสานักงาน เกี่ยวกับ
งานวิจัยและวิชาการในการทางาน การให้ความรู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หน้าที่และอานาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ธรรมาภิบาล การสร้างและส่งเสริมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงาน การดาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง งานจัดทารายงานประจาปี
งานห้ องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งาน (คะแนนเต็ ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
(๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
(๓) ระเบี ย บผู้ ตรวจการแผ่ นดิ นว่าด้ วยข้อมูล ข่ าวสารของส านั กงานผู้ ต รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๘) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-๓ส่วนที่ ๒ ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์ การวางแผนงาน และปฏิทิน
การดาเนินงานต่าง ๆ สามารถจัดประชุม อบรม สัมมนา และการจัดทารายงานผลการดาเนิน งานโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ
(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและวิชาการ และตามหลักธรรมาภิบาล
(3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด งานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ งานเอกสาร
ทางวิ ช าการ งานสารบรรณ และงานด้ า นอื่ น ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
และสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(4) ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการขั้ น ตอนการจั ด ท าแนวทางจั ด ตั้ ง
เครือข่าย การบริหารจัดการเครือข่าย การส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึง
และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิ น ตลอดจน
เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงเพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาเป็นเครือข่ายในการสนับสนุน
และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(5) ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นางานบริ ห ารจั ด การ
องค์ความรู้ (KM) งานเว็บไซต์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านวิจัยและวิชาการ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์
และหอจดหมายเหตุ รวมทั้งโปรแกรมข้อมูลเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงานสถิติ การนาเสนอข้อมูลที่ทันสมัยและ
งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์รูปแบบใหม่

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
แนบท้ายประกาศสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตาแหน่งที่ ๑๐ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการ
ทาสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผล
ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญ ชี พัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของสานักงาน เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
(๓) จั ด ท ารายงานการตรวจสอบรายเดื อ น เพื่ อ เสนอข้ อ ตรวจพบและข้ อ เสนอแนะให้
เลขาธิการและผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ว ยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-๒๔. ด้านการบริการ
(๑) ฝึกอบรม ให้คาปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และ
ตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๒) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้ แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ ปริ ญ ญาโท หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งาน (คะแนนเต็ ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสานักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
(๒) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
(๓) ระเบี ย บผู้ ตรวจการแผ่ นดิ นว่าด้ วยข้อมูล ข่ าวสารของส านั กงานผู้ ต รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๘) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๙) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๒ ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ประกอบด้วย
(1) ความรู้ เกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(2) ความรู้เกี่ยวกับ งานด้านการปฏิบัติการ การวางแผน การประสานงานต่าง ๆ
และการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับงานในตาแหน่ง

