ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเข#ารับราชการ
ในตําแหนงนักวิเคราะห(นโยบายและแผนปฏิบัติการ
-------------------------ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ในตําแหนงนักวิเคราะห'นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ'
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการ ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะได#รับ
- ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
(จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดระยอง และจังหวัดอุทัยธานี)
- อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ.กําหนด
๒. จํานวนตําแหนงที่จะบรรจุครั้งแรก
จํานวน ๕ อัตรา
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห'นโยบายและการวางแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๓.๑ ด#านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวม วิเคราะห' และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ'เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบาย และเปDาหมายของ
สวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
(๒) รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะห'เบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผน
กลยุทธ'ของสวนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผน กําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
(๓) วิเคราะห'นโยบายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอขอคิดเห็น เพื่อชวยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงค'ที่ตั้งไว
(๔) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นปGญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปHนขอมูลสําหรับการจัดทํา
แผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร'
/(5) ศึกษาวิเคราะห...

-๒(๕) ศึกษาวิเคราะห' ความสัมพันธ'ระหวางยุทธศาสตร' และนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร'และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
๓.๒ ด#านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปHนไปตามเปDาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓.๓ ด#านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงาน หรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๔ ด#านการบริการ
(๑) รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพรและถายทอดองค'ความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
โครงการ
(๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปGญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
เพื่อแกปGญหาในการปฏิบัติงาน
๔. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต#องห#าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผู#มีสิทธิ
สมัครสอบ
๔.๑ ผู สมัค รสอบตองมีคุณ สมบัติทั่ว ไปและไมมีลัก ษณะตองหามตามมาตรา ๓๖
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปL
(๓) เปHนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย'ทรง
เปHนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต#องห#าม
(๑) เปHนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปHนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟGNนเฟOอน
ไมสมประกอบ หรือเปHนโรคตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.
(๓) เปHนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปHนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปHนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปHนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปHนบุคคลลมละลาย
(๗) เปH นผู เคยตองรั บโทษจํา คุ ก โดยคํ า พิพากษาถึงที่ สุดใหจํา คุ กเพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเปHนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(๙) เปHนผูเคย...

-๓(๘) เปH น ผู เคยถู ก ลงโทษใหออก ปลดออก หรื อ ไลออกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เปH น ผู เคยถู ก ลงโทษใหออก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปHนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปHนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปHนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปHนกรณีมีลักษณะตองหามตาม
(๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปLแลว และในกรณีลักษณะตองหามตาม
(๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปLแลว และตองมิใชเปHนกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่
สําหรับผูที่มีลักษณะตองหามตาม (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิไดรับการ
บรรจุเปHนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันได ตอเมื่อพนจากการเปHนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
สําหรับพระภิกษุและสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝVายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ก. คุ ณ วุ ฒิ ผู สมั ค รสอบตองสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ยางอื่ น
ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร' สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร' สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร' (ทางพลศึกษา ทางสุขศึกษาและพลศึกษา)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ทางการทองเที่ยว ทางการทองเที่ยวและการโรงแรม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร'
ประยุกต' (ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร'การกีฬา) และ
ข. ตองเปHนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ
สํานักงาน ก.พ.
๕. กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ
๕.๑ กําหนดการรับสมัครสอบ ระหวางวันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ 2556 ในวันและเวลา
ราชการ
๕.๒ สถานที่รับสมัครสอบ ใหผูประสงค'สมัครสอบแขงขันสามารถขอและยื่นใบสมัครดวย
ตนเองไดที่กลุมบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เลขที่ ๔
ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปDอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
๕.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท และคาธรรมเนียมการสอบจะไม
จายคืนใหไมวากรณีใดๆ
๕.๔ เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ
(๑) ใบสมัครสอบแขงขัน จํานวน ๑ ชุด
(๒) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว ถายครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปXดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
/(3) สําเนา...

-๔(๓) สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
(๗) สํ า เนาหลั กฐานอื่น ๆ เชน ใบสํ าคั ญ การสมรส ใบเปลี่ย นชื่ อ-นามสกุ ล (ถามี )
จํานวน ๑ ฉบับ
(๘) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ
(๙) ใบรับรองแพทย'ซึ่งออกไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปHนโรคตองหามตามกฎ
ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดแก วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปHนที่
รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการ
เดนชัดหรือรุนแรงและเปHนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ.กําหนด
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อกํากับไวทุกหนา
ของสําเนาเอกสาร
๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผูสมัครสอบแขงขันตองเปHนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามขอ ๔.๒ โดยตองเปH น ผู สํ า เร็ จ การศึ กษาและไดรั บ อนุ มัติ จ ากผู มี อํา นาจอนุ มั ติ ภ ายในวั น ปX ด รั บ สมั ค ร
สอบแขงขัน
๖.๒ ผู สมั ครสอบแขงขั น ตองรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองวาเปH น ผู มี
คุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับ สมัครสอบแขงขั นและตองกรอกรายละเอีย ดตาง ๆ ใหครบถวนถูกตองตาม
ความเปHนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผูสมัคร
นํามายื่นไมตรงหรือไมเปHนไปตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
จะถือวาผูสมัครเปHนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแขงขันครั้งนี้ มาตั้งแตตน
๗. ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิสอบแขงขัน
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน
ในวันที่ 4 มีนาคม 2556 ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา และทางเว็บไซต'ที่ http://secretary.mots.go.th
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน มี ๒ ภาค ดังนี้
๘.๑ ภาคความรู# ค วามสามารถที่ ใ ช# เ ฉพาะตํ า แหนง (ภาค ข.) โดยวิ ธี ส อบขอเขี ย น
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยมีเนื้อหาประกอบ ๒ สวน คือ
สวนที่ ๑ ความรู?เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (75 คะแนน)
๑) ความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวของกับกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา (๗๕ คะแนน) ทดสอบความรูเกี่ยวกับ
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ'และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
/- กฎกระทรวง...

-๕- กฎกระทรวงแบงสวนราชการในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวง แบงสวนราชการสํ า นักงานปลั ด กระทรวงการทองเที่ย วและกี ฬา
พ.ศ.๒๕๕๑
- ประกาศกระทรวงการทองเที่ ยวและกี ฬา เรื่ อง กํ า หนดและแบงเขตทองที่ของ
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒) ความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (๒๕ คะแนน)
สวนที่ ๒ ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู
เกี่ยวกับ
- พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก' พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ความรู เกี่ย วกับ งานดานนโยบายและแผนงาน เชน แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ นโยบายรัฐบาล
- การจัดทําแผนและบริหารแผน นโยบาย โครงการ
- การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร' ที่ เ กี่ ย วของกั บ การพั ฒ นาการทองเที่ ย วและกี ฬ า
วิเคราะห'สถานการณ'เชิงเศรษฐศาสตร'การทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนการวางแผนนโยบายและการแปลง
นโยบาย สูการปฏิบัติดานการทองเที่ยวและกีฬา
- การวิเคราะห'เกี่ยวกับการวางแผนการตลาดและขอมูลสถิติดานทองเที่ยวและกีฬา
- การเผยแพรประชาสัมพันธ'ดานการทองเที่ยวและกีฬา
ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) กอน และเมื่อสอบผานภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) แลว
จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ตอไป
๙. เกณฑ(การตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปHนผูสอบแขงขันได จะตองเปHนผูที่สอบไดคะแนนในการสอบในแตละภาค
ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู#สอบแขงขันได#
การขึ้น บั ญชี ผู สอบแขงขัน ได ใหเรี ยงลํ าดั บ ที่จ ากผู ไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลํา ดั บ
ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปHนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่
ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปHนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบ
กอนเปHนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปHนเวลาไมเกิน ๒ ปL นับตั้งแตวันที่ขึ้นบัญชี
แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้
เปHนอันยกเลิก

/๑๑.การบรรจุ...

-๖๑๑. การบรรจุและแตงตั้ง
ผู สอบแขงขั น ไดจะไดรั บ การบรรจุ แ ละแตงตั้ ง ตามลํ า ดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ผู สอบแขงขั น ได
โดยได รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปHนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวในขอ ๑ ในอัตรา
ที่ ก.พ.กําหนด ในกรณีที่มีตําแหนงวางในสวนราชการอื่น บัญชีผูสอบแขงขันไดนี้จะสามารถนําไปใชบรรจุใน
สวนราชการอื่นไดดวย
๑๒. เงื่อนไขการบรรจุและแตงตั้ง
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไมมีความประสงค'จะรับโอนผูสอบแขงขัน
ไดที่เปHนขาราชการหรือพนักงานทุกประเภท ซึ่งมีความประสงค'จะโอนโดยผลการสอบแขงขัน
เมื่อไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลวจะตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งเปHนเวลาไมนอยกวา ๑ ปL หามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตจะลาออกจากราชการ
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2556

