สําเนา
ประกาศสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ (แพร)
เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
(เงินรายไดเพื่อบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ)
-----------------------------------------------ดวยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ (แพร) ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราวรายเดือน
จากเงินนอกงบประมาณ เงินรายไดเพื่อบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอุทยานแหงชาติและบริการนักทองเที่ยว ตําแหนงสถาปนิกเพื่อปฏิบัติงานประจําสวนอุทยานแหงชาติ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ (แพร) จํานวน 1 อัตรา
1. ตําแหนงที่รับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนงสถาปนิก
(ปริญญาตรี) จํานวน ๑ อัตรา อัตราคาจางเดือนละ15,000 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติปฏิบัติงานทางสถาปตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานออกแบบ และเขียนแบบดานสถาปตยกรรม งานปรับปรุงและซอมแซม จัดทําผังบริเวณ และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งสนับสนุนทางวิชาการดานสถาปนิกของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
หรือตามที่ กรมบัญชีกลางกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาสถาปตยกรรม หรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวามีความเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่
กฎหมายกําหนด
2. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบานและ
ผูชวยผูใหญบาน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง
(6) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตองหามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งกรมบัญชีกลาง
นํามาบังคับใชโดยอนุโลม คือ โรคเรื้อน ในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการอันเปนที่รังเกียจแกสังคมโรค
ติดยาเสพติดใหโทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(7) ไมเปนผู...

-๓(7) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(9) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(10) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(11) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12)
ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําความผิดวินัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
สําหรับพระภิกษุสามเณร กรมบัญชีกลางไมรับสมัครสอบคัดเลือกและไมอาจใหเขาสอบคัดเลือกได ทั้งนี้ ตามนัย
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความใน
ขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
ทั้งนี้ ผูสมัครเพศชาย ตองเปนผูผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน จึงจะมี
สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครดวยตัวเองณ สวนอุทยานแหงชาติ สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ ที่ ๑๓ (แพร) หรือทางไปรษณีย จัดสงที่ สวนอุทยานแหงชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (แพร)
(สมัครงาน) เลขที่ 140 ตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร 54000 ตั้งแตวันที่ 16 - 25 ตุลาคม 25๖1
กรณีสมัครทางไปรษณียเอกสารตองสงถึงสวนอุทยานแหงชาติ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ผูสนใจ
สมัครสามารถดาวนโหลด รายละเอียด และใบสมัครไดทางเว็บไซตของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ (แพร)
http://www.parophrae.comโดยผูสมัครจะไมเสียคาธรรมเนียมในการสมัครแตอยางใด
3.2 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว โดยถายไวไมเกิน
1 ป นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร จํานวน 1 รูป
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให โดยมีรูปถาย
และลายมือชื่อของผูถือบัตร จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบานฉบับปจจุบัน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการเรียนที่แสดงวา
เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครคัดเลือก จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(5) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่กฎหมายกําหนด
(6) สําเนา...

-4(6) สําเนาเอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีที่
ชื่อ - สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไมตรงกัน) หลักฐานซึ่งแสดงวาผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน
(เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง”
และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
(1) ผูสมัครจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหชัดเจนและครบถวนสมบูรณ
พรอมเอกสาร และหลักฐานตางๆ ใหครบถวน
(2) ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบจริงตามประกาศรับสมัครสอบ
และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ (แพร) จะถือวาผูสมัคร
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ (แพร) จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศ
รายชื่อ
ผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกและกําหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือกใหทราบ ตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 25๖1
เปนตนไป ทางเว็บไซต สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ (แพร) http://www.parophrae.comและปดประกาศ
ที่สวนอุทยานแหงชาติ และกําหนดสอบในวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม
ศาลารมพฤกษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ (แพร)
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ (แพร) จะดําเนินการคัดเลือกดวยการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหนงดวยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหนงในดานตางๆ เชน ความรูความสามารถ ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ ทวงทีวาจา
อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถในการปรับตัว
เขากับผูอื่น และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
6. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูที่ไดคะแนนสัมภาษณไมต่ํากวารอยละ 60 การขึ้นบัญชี
ผูผานการคัดเลือกได จะเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากันจะให
ผูไดรับเลขประจําตัวกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา

7. การประกาศ...

-57. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ (แพร) จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
ไวเปนเวลา 1 ป นับแตวันที่ไดประกาศขึ้นบัญชี แตถาสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๓ (แพร) จัดใหมีการ
คัดเลือกในตําแหนงเดียวกันนี้อีกและไดมีการขึ้นบัญชีใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 25๖1
(ลงนาม)

เกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13

เลขที่สมัครสอบ.........................
ใบสมัครลูกจางชั่วคราวรายเดือน
สวนอุทยานแหงชาติสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ๑๓ (แพร)
(เบิกจายจากหมวดเงินรายไดเพื่อบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ)
1. ชื่อ.........................................................................นามสกุล .............................................................................
สัญชาติ..........................................เชื้อชาติ.........................................ศาสนา..................................................
หมายเลขโทรศัพท...........................................................................................................................................
2. เกิดวันที่......................................เดือน.............................................พ.ศ.........................................................
อายุถึงวันสมัคร...................................ป................................เดือน..............................................................วัน
3. เกิดที่ตําบล................................................อําเภอ....................................จังหวัด.............................................
4. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.............................................................................................ออก ณ สํานักงาน
..............................................................เมื่อวันที่........................เดือน...........................พ.ศ............................
5. ที่อยูปจจุบันเลขที่............................ถนน............................................ตําบล....................................................
อําเภอ.....................................................................จังหวัด...............................................................................
6. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา............................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
7. ขอสมัครเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนง.......สถาปนิก.....................................................................
(ลงลายมือชื่อ)..................................................ผูสมัคร
(....................................................)

ยื่นใบสมัครวันที่...............เดือน....................พ.ศ...............

