
 
 

 
 
 
 ประกาศกรมการท่องเท่ียว 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

 ------------------- 
 

  ด้วยกรมการท่องเท่ียว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ            
และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด-         
ลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี                
5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มงาน ช่ือตําแหน่ง รายละเอียดการจ้างงาน และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
    ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 

   1.1 กลุ่มงาน    บริหารท่ัวไป 
 

  1.2 ช่ือตําแหน่ง  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน ๑ อัตรา  
     สังกัดกองกลาง ปฏิบัติงานท่ีกองวิชาการท่องเท่ียว  
     กรมการท่องเท่ียว 
 

  1.3 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  
          ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

  1.4 ค่าตอบแทน  
   ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ     12,230  บาท 
 

  1.5 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยพนักงานราชการ              
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์             
ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 
 

  1.6 สถานท่ีปฏิบัติงาน กองวิชาการท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว 
  1.7 ระยะเวลาการจ้าง  ต้ั ง แ ต่ วั น ท่ี บ ร ร จุ เ ป็ น พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร   จ น ถึ ง วั น ท่ี                         
     30 กันยายน 2555 

2. คุณสมบัติท่ัวไป  

 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  1) มีสัญชาติไทย 
 2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4) ไ ม่ เ ป็นผู้ มี ก าย ทุพพลภาพจนไ ม่สามารถปฏิ บั ติหน้ า ท่ี ไ ด้  ไ ร้ คว ามสามารถ                    
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

/5) ไม่เป็นผู้มี... 
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 5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค-
การเมือง  
 6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด             
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง             
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
 7) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ                 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบ                
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไปได้ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร               
ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี      
17 มีนาคม 2538  
 หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง           
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง              
ของราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยแสดงว่าไม่เป็นโรค            
ท่ีต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 25๕๓ มายื่นด้วย 

3. การรับสมัคร 

 3.1 วัน เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด                   
ได้ท่ีกลุ่มการเจ้าหน้าท่ี กองกลาง อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการท่องเท่ียว (ในบริเวณสนามศุภชลาศัย)                 
ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ต้ังแต่วันท่ี 6 – 12 พฤษภาคม 2554               
ในวันและเวลาราชการ  
 3.2 หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

 1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน   
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป และลงชื่อกํากับหลังรูปถ่าย 
 2) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีแสดงว่า            
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัครสอบ ท้ังนี้ผู้ ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร              
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร         
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันท่ี  12 พฤษภาคม  2554  ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าว              
มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ (สําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จ- 
การศึกษา) โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนด
วันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ จํานวน 1 ชุด 
 

 3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) หนังสือสําคัญ        
การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทหารกองเกิน       
(ใบ สด.9) ใบสําคัญทหารกองหนุน (ใบ สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 ท้ังนี้ สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงช่ือ
กํากับไว้ด้วย 

/3.3 ค่าสมัคร... 
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 3.3 ค่าสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวนเงิน ๒00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
และเม่ือสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆท้ังสิ้น  
 3.4 เง่ือนไขในการรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า       
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก-
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น  

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
    และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน  
 กรมการท่องเท่ียว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ (การประเมินครั้งท่ี 1) และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ในการประเมินดังกล่าว ภายในวันท่ี           
23 พฤษภาคม 2554 ณ กรมการท่องเท่ียว ทาง www.tourism.go.th  

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการ
ประเมิน ดังต่อไปนี้ 
ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 

 
 

คะแนน
เต็ม 

(200) 

ต้องได้
คะแนน 

ไม่ต่ํากว่า 

วิธีการ
ประเมิน 

 

หมายเหตุ 

การประเมินคร้ังที่ 1                        
1. ความรู้ด้านการท่องเที่ยว 
  

 

     
50 

 

 

     
ร้อยละ 60 

 

     
สอบข้อเขียน 

- ผู้เข้ารับการประเมินคร้ังที่ 1 ต้องได-้
คะแนนการประเมินคร้ังที่ 1 ในข้อ-         
ที่ 1 ความรู้ด้านการท่องเที่ยว        
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และในข้อที่ 2 
ความรู้ด้านนโยบายและแผน/โครงการ 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60    หากประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคร้ังที่ 1        
ในข้อที่ 1  และข้อที่ 2 ตามที่กําหนด 
ถือว่าไม่ผ่านการประเมินคร้ังที่ 1 และ
จะไม่มีสทิธิเข้ารับการประเมินคร้ังที่ 2 
(สัมภาษณ)์ 
- ผู้ที่ผ่านการประเมินคร้ังที่ 1  จึงจะมี
สิทธิเข้ารับการประเมิน คร้ังที่ 2 
(สัมภาษณ)์   สําหรับวัน เวลา สถานที่
สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบ       
ในภายหลัง ณ กรมการท่องเที่ยว   
ทาง www.tourism.go.th  

2. ความรู้ด้านนโยบายและแผนงาน/ 
 โครงการ 

50 ร้อยละ 60 สอบข้อเขียน 

 

การประเมินคร้ังที่ 2                        
1. ความรับผิดชอบ 

 

25 
 

ร้อยละ 60 
 

สัมภาษณ ์

2. ความคิดริเร่ิม และปฏิภาณไหวพริบ 25 ร้อยละ 60 สัมภาษณ ์
3. ความอดทน และเสียสละ 25 ร้อยละ 60 สัมภาษณ ์
4. มนุษยสัมพนัธ์ดี และสามารถปรับตัว 
 เข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ด ี

25 ร้อยละ 60 สัมภาษณ ์

 
   

/6. เกณฑ์การตัดสิน... 
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6. เกณฑ์การตัดสิน 

 6.1 ผู้ ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ ท่ีผ่านการประเมินในครั้งท่ี 1               
และครั้งท่ี 2 ทุกองค์ประกอบ และได้คะแนนในการประเมินในแต่ละครั้งทุกองค์ประกอบไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
 6.2 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินในครั้งท่ี 1            
และครั้งท่ี 2 ทุกองค์ประกอบโดยเรียงลําดับท่ีจากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ในกรณี
ท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินครั้งท่ี 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า          
และหากว่าคะแนนการประเมินครั้งท่ี 2 เท่ากัน จะให้ผู้ท่ีเลขประจําตัวสอบลําดับก่อนกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับ-        
ท่ีสูงกว่า 
 6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับท่ีสอบได้ โดยบรรจุตามท่ีกรมการท่องเท่ียวเห็นสมควร 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  

 กรมการ ท่อง เ ท่ียว  จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการ เลื อกสรรตามลํ า ดับ ท่ีสอบไ ด้                  
ณ กรมการ ท่อง เ ท่ียว  ทาง  www.tourism.go.th โดยบัญชีรายชื่ อ ดั งกล่ าว ให้ ใช้ ไ ด้  ไ ม่ เ กิน  2 ปี                 
นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรพนักงานราชการในตําแหน่งเดียวกัน และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เดียวกันนี้อีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรในตําแหน่งเดียวกัน        
และมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเดียวกันในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวและทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมการท่องเท่ียวกําหนด 
หากไม่มารายงานตัวตามกําหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิในการบรรจุเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งดังกล่าว 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี           เมษายน  พ.ศ. 255๔  
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