
 
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 ………………………………………..  
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรร
หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เพื่อปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล บ่อหิน  ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังห วัดตรั ง             
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
หมวดที่ ๔ ข้อ 18 ข้อ ๑๙ ข้อ 20 และข้อ 23 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบ 
พนักงานจ้างตามภารกจิ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสง่เสรมิการทอ่งเที่ยว จ านวน 1 อัตรา 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ 
สรรหาและการเลือกสรร 

 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศ 

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรอื 

จิตฟั่นเฟอืน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ดังนี้ 
  - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  - วัณโรคในระยะอันตราย 
  - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  - โรคยาเสพติดให้โทษ 
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                               (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 
      (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
ปรับส าหรบักระท าความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
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(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรอืพนักงานหรอืลกูจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังาน หรือลกูจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน ณ วันที่ท าสัญญาจ้าง 
   2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม  การท่องเที่ยว 
ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การ
ธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม  การ
ท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ  การ
โฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยว 
ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การ
ธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

  3. การรับสมัคร 
  3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
  ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  ตั้งแต่วันที่ 17  มิถุนายน  2565 ถึงวันท่ี               
27 มิถุนายน 2565  เวลา 08.30-16.30 น. เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

  3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน 1  ฉบับ 
               2. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน 1  ฉบับ 

3. ใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก ทั้งนี้จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบ
ระเบียนผลการศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร     จ านวน 1  ฉบับ 

4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน 
ไม่เกิน 6  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)        จ านวน 3 รูป  
                5. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) 
          จ านวน 1  ฉบับ 
 6. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น  
         จ านวน 1 ฉบับ 
   ทั้งนี้  ในวันย่ืนใบสมัคร ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และหลักฐานการสมัคร
ที่เป็นส าเนาให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
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       3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
   ผู้สมัครสอบจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ    100.-   บาท  

     3.4  เง่ือนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวหากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

      4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันใน 

วันท่ี  28 มิถุนายน  2565 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินหรือทางเว็ปไซด์ www.bohin.org 
 4.2 ก าหนดการสอบข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.) ในวันท่ี 30 มิถุนายน  2565   
 4.3 ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียน วันท่ี 1 กรกฎคม  2565  ณ ที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน หรือทางเว็ปไซด์ www.bohin.org 
 4.4 ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ใน วันท่ี 4 กรกฎาคม  2565                       

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 4 .5  ป ร ะก า ศร าย ช่ื อ ผู้ ส อบแ ข่ ง ขัน ไ ด้ วั น ท่ี   5  ก รกฎ าคม   256 5                            

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน หรือทางเว็ปไซด์ www.bohin.org 
 

     5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยยึดหลักสมรรถนะ ความรู้

ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ซึ่งการสรรหาฯ จะใช้วิธีการสอบ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน) 
    - ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยสรุปความหรือจับประเด็นใน

ข้อความเรื่องราว สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
    - ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความและตีความจากข้อความสัน้ ๆ 

หรือบทความ การเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน) 

     - ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง    

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   - ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมทางอื่นของผู้เข้า
สอบ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 รายละเอียดตามภาคผนวก  
 

 6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 50 โดยผู้สอบแข่งขันต้องสอบผ่านข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์  
 

http://www.bohin.org/
http://www.bohin.org/
http://www.bohin.org/
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7. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
(๑) การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับ

คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน  ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

(๒) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ข้ึน
บัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ข้ึนบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  (๓) ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชี ผู้นี้ไว้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

 - ผู้นั้นขอสละสิทธิในต าแหน่งที่สอบได ้
 - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่องค์การบรหิาร

ส่วนต าบลบ่อหินก าหนด เว้นแต่มเีหตจุ าเป็นและได้มหีนังสอืส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจง้ให้ทราบล่วงหน้า
ไปไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณียร์ับลงทะเบียน 

 - ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าทีร่าชการได้ตามก าหนดเวลาการจ้างตามสัญญา
จ้างในต าแหน่งที่สอบได ้

 

8. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามล าดับที่ในโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง โดยจะท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี 
 

ประกาศ  ณ วันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
                                                                 
        
 

                                (นายธรรมฤทธ์ิ  เขาบาท) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 

แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลงวันท่ี  8  มิถุนายน  2565 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเท่ียว จ านวน 1 อัตรา  
(1) ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมีลักษณะ 

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยว การควบคุมบริการท่องเที่ยวและจัดระเบียบธุรกิจการ  
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การต้อนรับอ านวยความสะดวก จัดบริการน าเที่ยว ด าเนินธุรกิจ การ
ท่องเที่ยว  ให้ค าแนะน า ความรู้ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม  การท่องเที่ยว 
ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การ
ธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม  การ
ท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ  การ
โฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม  การท่องเที่ยว 
ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การ
ธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

(3) ระยะเวลาการจ้าง     ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  4  ป ี
  (4) ค่าตอบแทน      

1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน                  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท 

  2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท 

  3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท 
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    (5) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี ้

สมรรถนะท่ีจะประเมิน 
 

คะแนน
เต็ม 

วิธีการ
ประเมิน 

1. ภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป  ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็น ข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล 
สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจาก
ข้อมูล  สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆที่
เหมาะสมกับความสามารถ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ข้อมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ความรู้ในการใช้ภาษาไทย  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย  
โดยการให้สรุปข้อความและหรือตีความข้อความสั้นๆหรือบทความ และให้พิจารณา
เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆหรือให้
ทดสอบโดยการอ่านอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิจนถึงปจัจบุัน 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจบุัน 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ
จนถึงปจัจบุัน 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์บ้านเมือง 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร ์

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
-  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่ 
2 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติธุรกจินาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2559 
- ความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว 
- ความรู้เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยว 
- การวิเคราะหป์ัญหาเกี่ยวกบัแหล่งทอ่งเที่ยว 
- การประชาสมัพันธ์และส่งเสริมการตลาดการทอ่งเที่ยว 
- กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการทอ่งเที่ยว 
- พัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกาหนดมาตรฐานทอ่งเที่ยวให้มีคุณภาพ 
- การอนรุักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยว และแหล่งทอ่งเที่ยว 
- การพฒันาการท่องเที่ยวเมือง และการก าหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ 
- การพฒันาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการทอ่งเที่ยว 
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สอบข้อเขียน 
 



สมรรถนะท่ีจะประเมิน 
 

คะแนน
เต็ม 

วิธีการ
ประเมิน 

3. ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
จะทดสอบโดยการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏ
ทางอื่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม  ปฏิภาณ 
ไหวพริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 2๐๐  
 


