(สาเนา)
ประกาศอุทยานแห่งชาติศรีน่าน
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
-----------------------------------------------ด้ ว ยอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ศ รี น่ า น ได้ ป ระกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กลู ก จ้ า งชั่ ว คราวรายเดื อ น
จากเงิ น นอกงบประมาณ เงิ น รายได้ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก ารจั ด การ
อุ ทยานแห่ งชาติ และบริ การนั กท่ องเที่ ย ว ในต าแหน่ ง ช่ างศิ ลป์ เพื่ อปฏิ บั ติ งาน ณ อุ ทยานแห่ งชาติ ศรี น่ าน
จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ายังไม่มีผู้ที่มี
คุณสมบัติตรงตามตาแหน่งมาสมัคร จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัคร
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งช่างศิลป์
อัตราว่าง
1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าครองชีพ
1,500 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาการจ้าง
1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
และตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เช่น เขี ยนภาพ เขียนตัวอักษร
เขียนแผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ ปั้นภาพและจาลองแบบพิมพ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ
ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา 36 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
3) เป็ น ผู้ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะ...

-2ข. ลักษณะต้องห้าม
1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
2) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อนไร้ ค วามสามารถ คนวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
3) เป็นผู้ อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลาย
7) เป็ น ผู้ เคยต้อ งรับ โทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึงที่ สุ ดให้ จาคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานของรัฐ
9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
11) เป็นผู้ เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
อนึ่ง สาหรับพระภิกษุ หรือสามเณร อุทยานแห่ งชาติศรีน่านไม่รับสมัครสอบและ
ไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริห าร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามมาตราในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการรับสมัคร
3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2 สาเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขา
ที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งต้องอยู่ภายในกาหนดวันรับสมัคร จานวน
1 ฉบับ
3.3 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันรับสมัคร) จานวน 3 รูป
3.4 เอกสารทางทหาร เช่น สาเนาหนังสือสาคัญ สค.8 หรือใบสาคัญ สค.9 หรือใบรับรอง
ผล สด.43 จานวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
3.5 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล
ในกรณีที่ ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.6 ใบรับรองแพทย์...

-33.6 ใบรับรองแพทย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย
ก.พ. ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติร ะเบี ยบข้ าราชการพลเรือ น พ.ศ.2535
ว่าด้วยโรค (นามาในวันที่รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน)
ทั้งนี้ ใบสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
4. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุ ณสมบั ติเฉพาะตาแหน่ งที่ ส มัค รตรงตามประกาศรั บสมั ครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน และสาเนาเอกสารทุกฉบับจะต้ อง
รับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อาจไม่รับสมัครสอบ
5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ ส มั ครจะต้ องขอรั บและยื่น ใบสมัค รด้ ว ยตนเอง ณ ที่ ทาการอุทยานแห่ ง ชาติศรี น่า น
จังหวัดน่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
6. วิธีการสอบ
อุทยานแห่ งชาติศ รี น่ านจะดาเนิน การคัด เลื อ กโดยวิ ธีการประเมิ นความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ โดยได้คะแนนการสอบ
สัมภาษณ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 (ผู้มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกาหนดสอบ
อุทยานแห่ งชาติศรี น่าน จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิส อบในวันที่ 26 มกราคม 2561
ณ ที่ทาการอุทยานแห่ งชาติศรี น่ าน และกาหนดสอบในวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ บริการนักท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน
9. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและการจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
อุทยานแห่งชาติศรีน่านจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลาดับคะแนนสอบ
ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ที่ทาการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้อง
มารายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. สาหรับบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นผลไปเมื่อคัดเลือกครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560
ลงนาม

บัณฑิต ฉิมชาติ
(นายบัณฑิต ฉิมชาติ)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน ทาหน้าที่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน

