ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
………………………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดาเนินการสรร
หาและเลื อ กสรรเป็ นพนั ก งานจ้าง เพื่ อปฏิ บัติร าชการขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล บ่ อหิน ประจ าปี
งบประมาณ 2565
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด ตรั ง
เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ย วกับการบริห ารงานบุคคลของพนัก งานจ้าง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗
หมวดที่ ๔ ข้อ 18 ข้อ ๑๙ ข้อ 20 และข้อ 23 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มกี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด ดังนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ปรับสาหรับกระทาความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-2(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ทาสัญญาจ้าง
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญ ชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่ องเที่ ยว
ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การ
ธนาคารและธุร กิ จ การเงิน หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุก าร ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การ
ท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การ
โฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรื อในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางบัญ ชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่ องเที่ ยว
ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การ
ธนาคารและธุร กิ จ การเงิน หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สานักปลัด
องค์การบริห ารส่วนตาบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่
27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3. ใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก ทั้งนี้จะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบ
ระเบียนผลการศึกษาจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
จานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
จานวน 3 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น
จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันยื่นใบสมัคร ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และหลักฐานการสมัคร
ที่เป็นสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ

-33.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครตาแหน่งละ 100.- บาท
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวหากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
4.1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินหรือทางเว็ปไซด์ www.bohin.org
4.2 กาหนดการสอบข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
4.3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 1 กรกฎคม 2565 ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน หรือทางเว็ปไซด์ www.bohin.org
4.4 ก าหนดการสอบสั ม ภาษณ์ (ภาค ค.) ในวั น ที่ 4 กรกฎาคม 2565
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
4 . 5 ป ร ะ ก า ศร า ย ชื่ อ ผู้ ส อ บ แ ข่ ง ขั น ไ ด้ วั นที่ 5 ก ร ก ฎ า คม 25 6 5
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน หรือทางเว็ปไซด์ www.bohin.org
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร 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. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน)
- ทดสอบความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ ในการปฏิบั ติ ง านในหน้า ที่ โ ดยเฉพาะตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมทางอื่นของผู้เข้า
สอบ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดตามภาคผนวก
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่า
กว่าร้อยละ 50 โดยผู้สอบแข่งขันต้องสอบผ่านข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

-47. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(๑) การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้รับ
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
(๒) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
(๓) ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่ างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชี ผู้นี้ไว้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
- ผู้นั้นขอสละสิทธิในตาแหน่งที่สอบได้
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อหินกาหนด เว้นแต่มเี หตุจาเป็นและได้มหี นังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไปไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ทาการไปรษณียร์ ับลงทะเบียน
- ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าทีร่ าชการได้ตามกาหนดเวลาการจ้างตามสัญญา
จ้างในตาแหน่งที่สอบได้
8. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ส อบแข่ง ขันได้จ ะได้รับ การจ้างเป็นพนัก งานจ้างตามล าดับ ที่ ในโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง โดยจะทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

ภาคผนวก
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จานวน 1 อัตรา
(1) ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยว การควบคุมบริการท่องเที่ยวและจัดระเบียบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การต้อนรับอานวยความสะดวก จัดบริการนาเที่ยว ดาเนินธุรกิจ การ
ท่องเที่ยว ให้คาแนะนา ความรู้ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวหรือ กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญ ชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่ องเที่ ยว
ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การ
ธนาคารและธุร กิ จ การเงิน หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุก าร ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การ
ท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การ
โฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางบัญ ชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่ องเที่ ยว
ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การ
ธนาคารและธุร กิ จ การเงิน หรือ ในสาขาวิชาหรื อทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
(3) ระยะเวลาการจ้าง
ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
(4) ค่าตอบแทน
1. คุ ณ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

-2(5) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
สมรรถนะที่จะประเมิน
คะแนน
วิธีการ
เต็ม
ประเมิน
1. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับ
50 สอบข้อเขียน
ตาแหน่ง
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล โดยสรุป ความหรือจับประเด็น ข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผ ล
สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจาก
ข้อ มู ล สมมุ ติฐ าน ศึ ก ษาวิเ คราะห์ แ ละสรุ ป เหตุ ผ ล โดยอาศั ย ข้ อมู ล ด้ า นต่ า งๆที่
เหมาะสมกับความสามารถ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ข้อมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรู้ในการใช้ภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
โดยการให้ส รุปข้อความและหรือตีความข้อความสั้นๆหรือบทความ และให้พิจารณา
เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยค หรือข้อความสั้นๆหรือให้
ทดสอบโดยการอ่านอย่างอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์บ้านเมือง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
2. ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
50 สอบข้อเขียน
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่
2 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2559
- ความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว
- ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
- การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
- การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
- พัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกาหนดมาตรฐานท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
- การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว
- การพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกาหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ
- การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว

สมรรถนะที่จะประเมิน
3. ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
จะทดสอบโดยการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏ
ทางอื่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ
ไหวพริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
รวม

คะแนน
วิธีการ
เต็ม
ประเมิน
100 สอบสัมภาษณ์
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