
                                                                                                               
ประกาศส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการต าแหน่งเจา้หน้าที่อาสาสมัครอ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย 

แก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว  และต าแหน่งผู้ประสานงานโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน 
มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)  กิจกรรม  ยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวก 

และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host)   
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal)                                                     

----------------------------------------------- 
 
 ด้วยส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน  ได้รับกำรแจ้งจัดสรรเงินงบประมำณ 
ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตำมบัญชีท้ำย พ.ร.ก. ให้อ ำนำจ
กระทรวงกำรคลัง  กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 เพ่ือด ำเนินโครงกำรพัฒนำอัตลักษณ์น่ำน 
มุ่งสู่เมืองสร้ำงสรรค์ (Creative City)  กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำมปลอดภัย   
แก่นักท่องเที่ยวและสถำนที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host)  เพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยวตำมวิถีใหม่ (New Normal)  
ในกำรนี้ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  (ถูกเลิกจ้ำงและว่ำงงำนจำกสถำนกำรณ์ 
COVID - 19)  เพื ่อคัดเลือกเป็น เจ้ำหน้ำที ่อำสำสมัครอ ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำมปลอดภัย             
แก่นักท่องเที่ยวและสถำนที่ท่องเที่ยว  ประจ ำแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน  15  อ ำเภอ และต ำแหน่ง  
ผู้ประสำนงำนโครงกำรพัฒนำอัตลักษณ์น่ำนมุ่งสู่เมืองสร้ำงสรรค์  (Creative City)  กิจกรรม ยกระดับ
มำตรฐำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถำนที่ท่องเที่ยว  (Amazing      
Thai Host)  เพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยวตำมวิถีใหม่  (New Normal)  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ชื่อต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติและรายละเอียดการจ้างงาน 
 ชื่อต ำแหน่ ง :  เจ้ำหน้ำที่ อำสำสมัครอ ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำมปลอดภัย             
แก่นักท่องเที่ยวและสถำนที่ท่องเที่ยว  จ ำนวน  60  อัตรำ 
 สถำนที่ปฏิบัติงำน  ปฏิบัติงำน  ณ  จุดอ ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำมปลอดภัย          
แก่นักท่องเที่ยวและสถำนที่ท่องเที่ยว  ในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน  15  อ ำเภอ (30 จุดบริกำร  จุดบริกำรละ  2 คน)  
ตำมท่ีส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำนก ำหนด 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติและรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
 (1)  ปฏิบัติงำนประจ ำจุดอ ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
และสถำนที่ท่องเที่ยวพ้ืนที่จังหวัดน่ำน  15  อ ำเภอ (30 จุดบริกำร  จุดบริกำรละ  2 คน)  โดยปฏิบัติงำน  
เป็นช่วงเวลำ (กะ) ไม่ต่ ำกว่ำ 40 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
 

/(2)  ปฏิบัติงำน... 
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 (2)  ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 
 (3)  ปฏิบัติงำนเป็นนักเล่ำเรื่อง/นักสื่อสำร ข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 
  (4)  ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวก และให้ควำมช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
 (5)  ปฏิบัติงำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยในสถำนที่ท่องเที่ยว  
 (6)  รับเรื่องร้องเรียนจำกนักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น รวมทั้ง
ประสำนกับหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขั้นต่อไป 
 (7 ) ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
นักท่องเที่ยว 
 (8)  เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัด 
 (9)  ถ่ำยทอดควำมรู้ในภูมิปัญญำให้แก่นักท่องเที่ยวตำมแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ   
 (10)   เก็บสถิติข้อมูลเบื้องต้นนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติรำยวันและรำยเดือน 
 (11) จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยวัน 
 (12) จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือนเสนอต่อหน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำง 
  (13) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง (ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน)
มอบหมำย  
    ค่ำตอบแทน  9,000 บำท/เดือน 
  ระยะเวลำกำรจ้ำง  จ ำนวน 12 เดือน  นับตั้งแต่ลงนำมในสัญญำ 

1.2 ชื่อต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติและรายละเอียดการจ้างงาน 
  ชื่อต ำแหน่ง :  ผู้ประสำนงำนโครงกำรพัฒนำอัตลักษณ์น่ำนมุ่งสู่เมืองสร้ำงสรรค์  (Creative City)  
กิจกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถำนที่
ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host)  เพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยวตำมวิถีใหม่  (New Normal)   จ ำนวน  2  อัตรำ 
 สถำนที่ปฏิบัติ งำน   ปฏิบัติ งำน  ณ   ส ำนักงำนกำรท่องเที่ ยวและกีฬำจังหวัดน่ ำน           
และลงพ้ืนที่ตำมจุดอ ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถำนที่ท่องเที่ยว  ในพ้ืนที่
จังหวัดน่ำน  15  อ ำเภอ (30 จุดบริกำร)  ตำมท่ีส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำนก ำหนด 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติและรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
 (1) ปฏิบัติงำนเป็นผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ โดยมีระยะเวลำปฏิบัติงำนเป็นช่วงเวลำ ไม่ต่ ำกว่ำ 
40 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
 (2) ลงพ้ืนที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครอ ำนวยควำมสะดวกและ
ดูแลรักษำควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถำนที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host ให้ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 (3) รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครฯ และจัดท ำรำยงำนประจ ำสัปดำห์ /
ประจ ำเดือนน ำส่งส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำนเพ่ือรำยงำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 (4) ปฏิบัติงำนให้ข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว อ ำนวยควำมสะดวก และให้ควำม
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
 
 

/(5) รับเรื่อง... 
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 (5) รับเรื่องร้องเรียนจำกนักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น รวมทั้ง
ประสำนงำนกับหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นต่อไป  
 (6) ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว 
  (7) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนใดตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง (ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน)
มอบหมำย  
 ค่ำตอบแทน  15,000 บำท/เดือน 
  ระยะเวลำกำรจ้ำง  จ ำนวน 12 เดือน  นับตั้งแต่ลงนำมในสัญญำ 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต ำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครอ ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถำนที่ท่องเที่ยวและ
ต ำแหน่งผู้ประสำนงำนโครงกำร 
  คุณสมบัติทั่วไป 
 (1)  มีสัญชำติไทย 
 (2)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ 
 (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (4)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 (5)  ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือน                   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
 (6)  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง 
 (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  
 (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
 (9)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกพักรำชกำร  หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
 (10)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (11)  ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัย 
 (12)  ไม่เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
  หมำยเหตุ :  ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำง        
ของรำชกำรส่วนท้องถิ่น และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม
ตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)  มำยื่นด้วย 
 
 
 
 

  
/คุณสมบัติ... 
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  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครอ ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำม
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถำนที่ท่องเที่ยว 
  (1)  ได้รับวุฒิกำรศึกษำระดับ มัธยมศึกษำปีที่ 6  ปวช.  ปวส.  อนุปริญญำ  ปริญญำตรี  
หรือเทียบเท่ำทุกสำขำ 
  (2)  มีภูมิล ำเนำอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่ำน  หรืออำศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดน่ำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
  (3)  เป็นผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์  กำรระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19)  (ถูกเลิกจ้ำงและว่ำงงำนจำกสถำนกำรณ์ COVID - 19)   
  4)  สำมำรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำนได้ โปรแกรม Microsoft word, excel, 
PowerPoint และกำรใช้ Internet  ได้ในระดับพอใช้ถึงระดับดี 
  (5)  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำกำรสื่อภำษำได้อย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  (6)  มีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน ทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
  (7)  มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำข้อมูล วิเครำะห์ปัญหำ และสรุปเหตุผล 
  (8)  มีควำมสำมำรถสื่อสำร รับฟังและชี้แจงผู้อ่ืนได้อย่ำงเหมำะสม 
  (9)  เป็นผู้ที่มีควำมสนใจในกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนใหม่ๆ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมละเอียด 
รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
   (10)  มีจิตอำสำ รักกำรบริกำร พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลำ  
   (11)  มีอุปกรณ์สื่อสำร (โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต) และสำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ส ำหรับ 
กำรปฏิบัติงำนและติดต่อสื่อสำรในระบบออนไลน์ได้ 
   (12) ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงำนที่มีเงินเดือน  เงินตอบแทนจำกภำครัฐ  ภำคเอกชน  หรือกองทุน 
ทุกประเภท หรือเป็นอดีตหรือผู้เกษียณอำยุจำกข้ำรำชกำรพลเรือน ต ำรวจ ทหำร ครู พนักงำนรำชกำร 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของภำครัฐ 
   (13)  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงกักตัวตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 
 ***  ทั้งนี้ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน จะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ตำมที่ก ำหนด หำกพบว่ำขำดคุณสมบัติตำมข้อ (2) และ (3)  ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน    
ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำกำรสมัครและถือว่ำกำรสมัครเป็นโมฆะ 
  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งผู้ประสำนงำนโครงกำร 
  (1)  ได้รับวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทุกสำขำ 
  (2)  มีภูมิล ำเนำอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน  หรืออำศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดน่ำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
  (3)  เป็นผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์  กำรระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19)  (ถูกเลิกจ้ำงและว่ำงงำนจำกสถำนกำรณ์ COVID - 19)   
 (4)  สำมำรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำนได้ โปรแกรม Microsoft word, excel, 
PowerPoint และกำรใช้ Internet  ได้ในระดับระดับดีถึงดีมำก 
 (5)  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำกำรสื่อภำษำได้อย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  (6)  มีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน ทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
  (7)  มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำข้อมูล วิเครำะห์ปัญหำ และสรุปเหตุผล 
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  (8)  มีควำมสำมำรถสื่อสำร รับฟังและชี้แจงผู้อ่ืนได้อย่ำงเหมำะสม 
  (9)  เป็นผู้ที่มีควำมสนใจในกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนใหม่ๆ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมละเอียด 
รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
   (10)  มีจิตอำสำ รักกำรบริกำร พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลำ  
   (11) มีอุปกรณ์สื่อสำร (โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต) และสำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ส ำหรับ  
กำรปฏิบัติงำนและติดต่อสื่อสำรในระบบออนไลน์ได้ 
   (12) ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงำนที่มีเงินเดือน  เงินตอบแทนจำกภำครัฐ  ภำคเอกชน  หรือกองทุน 
ทุกประเภท หรือเป็นอดีตหรือผู้เกษียณอำยุจำกข้ำรำชกำรพลเรือน ต ำรวจ ทหำร ครู พนักงำนรำชกำร 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของภำครัฐ 
   (13)  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงกักตัวตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนำ 2019 
  (14) มียำนพำหนะเช่นรถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ เพ่ือใช้ในกำรลงพ้ืนที่ติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครอ ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถำนที่
ท่องเที่ยว 
 ***  ทั้งนี้ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน จะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ตำมที่ก ำหนด หำกพบว่ำขำดคุณสมบัติตำมข้อ (2) และ (3)  ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน          
ขอสงวนสิทธิ์ไมพิ่จำรณำกำรสมัครและถือว่ำกำรสมัครเป็นโมฆะ 

3.  การรับสมัคร 
 3.1  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
                            ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือก สำมำรถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง        
ณ  ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน  ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน  ชั้น 2  ถนนน่ำน - พะเยำ อ.เมือง
น่ำน   จ.น่ำน  55000 โทรศัพท์/โทรสำร 054 716 434 ระหว่ำงวันที่ 5 พฤศจิกำยน – 16 พฤศจิกำยน 
2563 ในวันและเวลำรำชกำร (จันทร์ - ศุกร์  เวลำ 08.30 - 16.30 น.) หรือ ดำวน์โหลดใบสมัครได้ทำง 
http://nantourism.go.th หรือ https://www.facebook.com/NanTourismAndSport   
 3.2  หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (1)  รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน 
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ ำนวน 3 รูป 
 (2)  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ ใบประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือปริญญำบัตร   
อย่ำงละ  3 ฉบับ  โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร   
คือ วันที่  18  พฤศจิกำยน  2563   
  ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น ำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ วุฒิกำรศึกษำ 
ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 
  (3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน  อย่ำงละ  3  ฉบับ 
 (4)  หลักฐำนแสดงกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร (เฉพำะผู้สมัครสอบเพศชำย) 
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 (5)  ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง)       
ใบเปลี่ยน ชื่อ–นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 3 ฉบับ 
 (6)  หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน จ ำนวน 3 ฉบับ  (ถ้ำมี) 
 (7) หลักฐำนกำรถูกเลิกจ้ำงหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  จ ำนวน 3 ฉบับ  (ถ้ำมี) 
 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ในส ำเนำหลักฐำน  ทุกฉบับ 
 3.3  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
                          ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง          
ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว  
ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 
  3.4 กำรยื่นใบสมัคร  
 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
 ณ  ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน  ชั้น 2 ถนนน่ำน 
- พะเยำ  อ.เมืองน่ำน  จ.น่ำน  55000 โทรศัพท์/โทรสำร  054 716 434 
 ส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ 
 วงเล็บมุมซอง (สมัครงำนโครงกำร Amazing Thai Host) จ่ำหน้ำซอง “ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยว
และกีฬำจั งหวัดน่ ำน  ศำลำกลำงจั งหวัดน่ ำน  ชั้น  2  ถนนน่ ำน -พะเยำ อ.เมือง จ .น่ ำน  55000  
โทรศัพท์/โทรสำร 054 716 434”  
 ส่งเอกสารทางอินเตอร์เน็ต 
 ส่งใบสมัครโดยแนบรูปถ่ำย และหลักฐำนในกำรสมัครผ่ำนจำกจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
nan@mots.go.th  
 การพิจารณาคัดเลือก 
 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำคุณสมบัติ ประวัติส่วนตัว ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และกำรสอบสัมภำษณ์จำกผู้เข้ำสมัครทั้งหมด 
 การประกาศผลผู้ท่ีได้รับคัดเลือก 
 ส ำนักงำนกำรท่องเที่ ยวกีฬำจังหวัดน่ ำน จะประกำศรำยชื่อผู้ ผ่ ำนกำรคัดเลือก             
ณ  ส ำนั ก งำน ก ำรท่ อ งเที่ ย วและกีฬ ำจั งห วั ดน่ ำน  และท ำง http://nantourism.go.th แล ะท ำง 
https://www.facebook.com/NanTourismAndSport  ทั้งนี้สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท์หมำยเลข 
054 716 434 ในวันและเวลำรำชกำร (เวลำ 08.30 – 16.30 น. ) 

4.  การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
ความสามารถและสอบสัมภาษณ์   
  ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหัดน่ำนจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรสอบควำมสำมำรถและสอบสัมภำษณ์  ในวันที่  25  พฤศจิกำยน  2563 
ณ  ป้ำยประชำสัมพันธ์ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน  ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน  ชั้น 2 และทำง
เว็บไซต์ http://nantourism.go.th หรือ https://www.facebook.com/NanTourismAndSport  
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  5.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครอ ำนวยควำมสะดวกและดูแล
ควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถำนที่ท่องเที่ยว  ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรคัดเลือกดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก 
ทดสอบควำมควำมรูค้วำมสำมำรถ  
 - ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 - ควำมรู้รอบตัว 
 - ควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 

50 สอบข้อเขียน 

2. ควำมสำมำรถทำงคอมพิวเตอร์  
   - กำรใช้งำนในโปรแกรม word, excel, กำรน ำเสนอผลงำน
โดยใช้โปรแกรม PowerPoint และกำรใช้งำน Internet 

10 ทดสอบตัวอย่ำงงำน 
 

สอบสัมภำษณ์  
- ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และปฏิภำณไหวพริบ 
- ควำมมีจิตบริกำร/จิตอำสำ 
- ควำมสำมำรถในกำรเล่ำเรื่อง 
- ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
- กำรมีมนุษย์สัมพันธ์และกำรปรับตัวเข้ำกับเพ่ือนร่วมงำน 
- บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับต ำแหน่ง 

40 สัมภำษณ์ 

รวม 100  

 5.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกต ำแหน่งผู้ประสำนงำนโครงกำร  ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรคัดเลือก  
ดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก 
ทดสอบควำมควำมรู้ควำมสำมำรถ  
 - ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 - ควำมรู้รอบตัว 
 - ควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวจังหวัดน่ำน 

45 สอบข้อเขียน 

2. ควำมสำมำรถทำงคอมพิวเตอร์  
   - กำรใช้งำนในโปรแกรม word, excel, กำรน ำเสนอผลงำน 
โดยใช้โปรแกรม PowerPoint และกำรใช้งำน Internet 

25 ทดสอบตัวอย่ำงงำน 
 

สอบสัมภำษณ์   
- ควำมคิดริเริม่สร้ำงสรรค์และปฏิภำณไหวพริบ 
- ควำมมีจิตบริกำร/จิตอำสำ 
- ควำมสำมำรถในกำรเล่ำเรื่อง 
- ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
- กำรมีมนุษย์สัมพันธ์และกำรปรับตัวเข้ำกับเพ่ือนร่วมงำน 
- บุคลิกภำพที่เหมำะสมกับต ำแหน่ง 

30 สัมภำษณ์ 

รวม 100  
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6.  เกณฑ์การตัดสิน 
  - ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรทดสอบ
ข้อเขียนและทดสอบควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์  ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
  - ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน
ในกำรสอบสัมภำษณ์ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70   
   - กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงล ำดับที่ จำกผู้ที่ได้คะแนน
ทดสอบข้อเขียนและทดสอบควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภำษณ์  รวมกันมำกว่ำเป็นผู้อยู่ใน
ล ำดับที่สูงกว่ำ หำกคะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรทดสอบข้อเขียนและทดสอบควำมสำมำรถด้ำน
คอมพิวเตอร์มำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ ในล ำดับที่สูงกว่ำและหำกคะแนนกำรทดสอบข้อเขียนและทดสอบ
ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ เท่ำกัน ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำนสำมำรถพิจำรณำก ำหนด
เลือกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะหรือสมรรถนะในเรื่องใดเพ่ือก ำหนดให้เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำก็ได้ 

7.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน  จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมล ำดับ
คะแนนสอบ ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน  ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน  ชั้น 2 
และทำงเว็บไซต์  http://nantourism.go.th หรือhttps://www.facebook.com/NanTourismAndSport 
โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อกำรคัดเลือกครบก ำหนด 12  เดือน  นับแต่วัน    
ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

8. ก าหนดการด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 
5 – 16 พฤศจิกำยน 2563 เปิดรับสมัคร 
18 พฤศจิกำยน 2563 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/ทักษะคอมพิวเตอร์ 
24 - 25 พฤศจิกำยน 2563 สอบข้อเขียน/ทักษะคอมพิวเตอร์ 
26 พฤศจิกำยน 2563 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
30 พฤศจิกำยน - 1 ธันวำคม 2563 สอบสัมภำษณ์ 
7 ธันวำคม 2563 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

หมายเหตุ 
***ท ำสัญญำ/เริ่มปฏิบัติงำน  : เมื่อได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณจำกส ำนักงำนประมำณแล้วเท่ำนั้น 

 
9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะลงนำมในสัญญำจ้ำงได้ก็ต่อเมื่อส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน  
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณแล้วเท่ำนั้น 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  5  พฤศจิกำยน 2563 

 
(นำยภำณุวัชร์  อันสนธิ์) 

ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดน่ำน 


