
 
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 

เรื่อง รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข#ารับราชการ 
ในตําแหน�งนักวิเคราะห(นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

-------------------------- 
   
   ด�วยสํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและ
แต�งต้ังบุคคลเข�ารับราชการ ในตําแหน�งนักวิเคราะห'นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ' 
วิธีการ และเง่ือนไขการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข�ารับราชการ ดังต�อไปนี้ 

   ๑. ตําแหน�งท่ีจะบรรจุและแต�งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได#รับ 
      - ตําแหน	งนักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
      สํานักงานการท	องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
      (จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดแม	ฮ	องสอน จังหวัดระยอง และจังหวัดอุทัยธานี) 
      - อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามท่ี ก.พ.กําหนด  

  ๒. จํานวนตําแหน�งท่ีจะบรรจุครั้งแรก   
       จํานวน ๕ อัตรา  
     

  ๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
        ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห'นโยบายและการวางแผน ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ ดังนี้ 
          ๓.๑ ด#านการปฏิบัติการ 
          (๑) รวบรวม วิเคราะห' และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ'เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมท้ังในและต�างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบาย และเปDาหมายของ
ส�วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความม่ันคง 
              (๒) รวบรวมข�อมูล และศึกษาวิเคราะห'เบ้ืองต�น เก่ียวกับภารกิจหลักและแผน      
กลยุทธ'ของส�วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผน กําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให�สามารถบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว� 
          (๓) วิเคราะห'นโยบายของส�วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง และเสนอข�อคิดเห็น เพ่ือช�วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได�ตามวัตถุประสงค'ท่ีตั้งไว� 
         (๔) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข�อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นปGญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมท้ังในและต�างประเทศ เพ่ือเปHนข�อมูลสําหรับการจัดทํา
แผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร' 
         /(5) ศึกษาวิเคราะห�... 
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          (๕) ศึกษาวิเคราะห' ความสัมพันธ'ระหว�างยุทธศาสตร' และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือ
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร'และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ให�สอดคล�องไปในแนวทางเดียวกัน 
         ๓.๒ ด#านการวางแผน   
                           วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเปHนไปตามเปDาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
         ๓.๓ ด#านการประสานงาน 
          (๑) ประสานการทํางานร�วมกันท้ังภายในและภายนอก ทีมงาน หรือหน�วยงาน 
เพ่ือให�เกิดความร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว� 
         (๒) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก�บุคคลหรือหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
          ๓.๔ ด#านการบริการ 
          (๑) รวบรวมข�อมูล เพ่ือเผยแพร�และถ�ายทอดองค'ความรู�ท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน 
โครงการ 
          (๒) ให�คําปรึกษา แนะนํา ตอบปGญหา และชี้แจงเรื่องต�างๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผน                 
เพ่ือแก�ปGญหาในการปฏิบัติงาน 

  ๔. คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต#องห#าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู#มีสิทธิ
สมัครสอบ 
      ๔.๑ ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติทั ่วไปและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖              
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
             ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
                (๑) มีสัญชาติไทย 
                 (๒) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดปL 
                 (๓) เปHนผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย'ทรง
เปHนประมุขด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
            ข. ลักษณะต#องห#าม 
                (๑) เปHนผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
               (๒) เปHนคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟGNนเฟOอน 
ไม�สมประกอบ หรือเปHนโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎ ก.พ. 
                (๓) เปHนผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
               (๔) เปHนผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเปHนท่ีรังเกียจของสังคม 
                (๕) เปHนกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน�งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
               (๖) เปHนบุคคลล�มละลาย 
                (๗) เปHนผู�เคยต�องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว�นแต�เปHนโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

            /(๙) เปHนผู�เคย... 
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                (๘) เปHนผู� เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
               (๙) เปHนผู� เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                (๑๐) เปHนผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน 
                (๑๑) เปHนผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานใน
หน�วยงานของรัฐ 
    ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเปHนข�าราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว�นให�เข�ารับราชการได� แต�ถ�าเปHนกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม 
(๘) หรือ (๙) ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปLแล�ว และในกรณีลักษณะต�องห�ามตาม 
(๑๐) ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปLแล�ว และต�องมิใช�เปHนกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะทุจริตต�อหน�าท่ี 
   สําหรับผู�ท่ีมีลักษณะต�องห�ามตาม (๑) ให�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขันได� แต�จะมีสิทธิได�รับการ
บรรจุเปHนข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข�งขันได� ต�อเม่ือพ�นจากการเปHนผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองแล�ว 
  สําหรับพระภิกษุและสามเณรทางราชการไม�รับสมัครสอบและไม�อาจให�เข�าสอบแข�งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข�ารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝVายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามข�อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
   ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  
           ก. คุณวุฒิ ผู�สมัครสอบต�องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืน        
ท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร' สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร' สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร' (ทางพลศึกษา ทางสุขศึกษาและพลศึกษา) 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ทางการท�องเท่ียว ทางการท�องเท่ียวและการโรงแรม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร'
ประยุกต' (ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร'การกีฬา) และ   
                 ข. ต�องเปHนผู�สอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ
สํานักงาน ก.พ. 

  ๕. กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ 
       ๕.๑ กําหนดการรับสมัครสอบ ระหว	างวันท่ี 1 - 22 กุมภาพันธ� 2556 ในวันและเวลา
ราชการ 
      ๕.๒ สถานท่ีรับสมัครสอบ ให�ผู�ประสงค'สมัครสอบแข�งขันสามารถขอและยื่นใบสมัครด�วย
ตนเองได�ท่ีกลุ�มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา เลขท่ี ๔ 
ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปDอมปราบศัตรูพ�าย กรุงเทพมหานคร  
      ๕.๓ ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท และค�าธรรมเนียมการสอบจะไม�
จ�ายคืนให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 
      ๕.๔ เอกสารและหลักฐานท่ีใช�ในการสมัครสอบ 
   (๑) ใบสมัครสอบแข�งขัน จํานวน ๑ ชุด 
   (๒) รูปถ�ายหน�าตรง ไม�สวมหมวกและไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว ถ�ายครั้ง
เดียวกันไม�เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปXดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
 
         /(3) สําเนา... 
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   (๓) สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ 
    (๔) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ฉบับ  
   (๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข�าราชการ จํานวน ๑ ฉบับ 
   (๖) สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน ๑ ฉบับ 
   (๗) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช�น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ�ามี)  
จํานวน ๑ ฉบับ 
    (๘) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
ของสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ  
   (๙) ใบรับรองแพทย'ซ่ึงออกไม�เกิน ๑ เดือน และแสดงว�าไม�เปHนโรคต�องห�ามตามกฎ 
ก.พ. ว�าด�วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได�แก� วัณโรคในระยะแพร�กระจายเชื้อ โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเปHนท่ี
รังเกียจแก�สังคม โรคติดยาเสพติดให�โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต�อร�ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการ
เด�นชัดหรือรุนแรงและเปHนอุปสรรคต�อการปฏิบัติงานในหน�าท่ีตามท่ี ก.พ.กําหนด 
  สําเนาเอกสารทุกฉบับให�ผู�สมัครเขียนคํารับรองว�า “สําเนาถูกต�อง” ลงชื่อกํากับไว�ทุกหน�า
ของสําเนาเอกสาร 

    ๖. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
       ๖.๑ ผู�สมัครสอบแข�งขันต�องเปHนผู�มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
ตามข�อ ๔.๒ โดยต�องเปHนผู�สําเร็จการศึกษาและได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติภายในวันปXดรับสมัคร
สอบแข�งขัน  
      ๖.๒ ผู�สมัครสอบแข�งขันต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเปHนผู�มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข�งขันและต�องกรอกรายละเอียดต�าง ๆ ให�ครบถ�วนถูกต�องตาม  
ความเปHนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัคร หรือตรวจพบว�าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซ่ึงผู�สมัคร
นํามายื่นไม�ตรงหรือไม�เปHนไปตามประกาศรับสมัครสอบแข�งขัน สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
จะถือว�าผู�สมัครเปHนผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแข�งขันครั้งนี้ มาต้ังแต�ต�น 

  ๗. ประกาศรายช่ือผู#มีสิทธิสอบแข�งขัน 
         สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน 

ในวันท่ี 4 มีนาคม 2556 ณ กลุ	มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการท	องเท่ียว
และกีฬา และทางเว็บไซต'ท่ี http://secretary.mots.go.th 

  ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน มี ๒ ภาค ดังนี้ 
      ๘.๑ ภาคความรู#ความสามารถท่ีใช#เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) โดยวิธีสอบข�อเขียน           
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยมีเนื้อหาประกอบ ๒ ส�วน คือ 
    ส�วนท่ี ๑ ความรู?เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ (75 คะแนน)  
    ๑) ความรู�เก่ียวกับระเบียบ กฎหมายท่ัวไป และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับกระทรวง  
การท�องเท่ียวและกีฬา (๗๕ คะแนน) ทดสอบความรู�เก่ียวกับ 
    - รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
    - พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
    - พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ'และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

         /- กฎกระทรวง... 



- ๕ - 
 

    - กฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการในกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๕  
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
    - กฎกระทรวง แบ�งส�วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา    
พ.ศ.๒๕๕๑  
     - ประกาศกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา เรื่อง กําหนดและแบ�งเขตท�องท่ีของ 
สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียว
และกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
    ๒) ความรู�เก่ียวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (๒๕ คะแนน)  
    ส�วนท่ี ๒ ความรู�เก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�ง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู�
เก่ียวกับ 
    - พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก' พ.ศ. ๒๕๕๑  
     - พระราชบัญญัตินโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑  
    - ความรู�เกี่ยวกับงานด�านนโยบายและแผนงาน เช�น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑๑ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ นโยบายรัฐบาล  
                       - การจัดทําแผนและบริหารแผน นโยบาย โครงการ  
      - การจัดทําแผนยุทธศาสตร'ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาการท�องเท่ียวและกีฬา 
วิเคราะห'สถานการณ'เชิงเศรษฐศาสตร'การท�องเท่ียวและกีฬา เพ่ือสนับสนุนการวางแผนนโยบายและการแปลง
นโยบาย สู�การปฏิบัติด�านการท�องเท่ียวและกีฬา          
    - การวิเคราะห'เก่ียวกับการวางแผนการตลาดและข�อมูลสถิติด�านท�องเท่ียวและกีฬา 
      - การเผยแพร�ประชาสัมพันธ'ด�านการท�องเท่ียวและกีฬา 
     ท้ังนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาจะทดสอบภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�
เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) ก�อน และเม่ือสอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) แล�ว 
จึงจะมีสิทธิเข�าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค.) ต�อไป 

  ๙. เกณฑ(การตัดสิน 
      ผู�ท่ีจะถือว�าเปHนผู�สอบแข�งขันได� จะต�องเปHนผู�ท่ีสอบได�คะแนนในการสอบในแต�ละภาค            
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๖๐ 

   ๑๐. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู#สอบแข�งขันได#  
         การข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� ให�เรียงลําดับท่ีจากผู�ได�คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ           
ในกรณีท่ีมีผู�สอบได�คะแนนรวมเท�ากัน ให�ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�งมากกว�าเปHนผู�อยู�ใน
ลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�งเท�ากัน ให�ผู�ได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ี
ใช�เฉพาะตําแหน�งมากกว�าเปHนผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�ายังคงได�คะแนนเท�ากันอีก ก็ให�ผู�ได�รับเลขประจําตัวสอบ
ก�อนเปHนผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า 
       การข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� จะข้ึนบัญชีไว�เปHนเวลาไม�เกิน ๒ ปL นับต้ังแต�วันท่ีข้ึนบัญชี   
แต�ถ�ามีการสอบแข�งขันอย�างเดียวกันนี้อีก และได�ข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ใหม�แล�ว บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ครั้งนี้
เปHนอันยกเลิก 
 
 
 
          /๑๑.การบรรจุ... 



-๖- 
 

  ๑๑. การบรรจุและแต�งตั้ง  
       ผู�สอบแข�งขันได�จะได�รับการบรรจุและแต�งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู�สอบแข�งขันได�       
โดยได� รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปHนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้น ตามท่ีระบุไว�ในข�อ ๑ ในอัตรา
ท่ี ก.พ.กําหนด ในกรณีท่ีมีตําแหน�งว�างในส�วนราชการอ่ืน บัญชีผู�สอบแข�งขันได�นี้จะสามารถนําไปใช�บรรจุใน
ส�วนราชการอ่ืนได�ด�วย 

  ๑๒. เง่ือนไขการบรรจุและแต�งตั้ง  
         สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาไม�มีความประสงค'จะรับโอนผู�สอบแข�งขัน
ได�ท่ีเปHนข�าราชการหรือพนักงานทุกประเภท ซ่ึงมีความประสงค'จะโอนโดยผลการสอบแข�งขัน  
        เม่ือได�รับการบรรจุและแต�งต้ังแล�วจะต�องอยู�ปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีได�รับการบรรจุและ
แต�งต้ังเปHนเวลาไม�น�อยกว�า ๑ ปL ห�ามโอนไปส�วนราชการอ่ืน เว�นแต�จะลาออกจากราชการ  
 
     ประกาศ ณ วันท่ี         มกราคม พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


