ประกาศฝ่ายจัดสรรน้าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ด้วยฝ่ายจัดสรรน้าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ มีความ
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่ วคราวรายวัน เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง ในโครงการ
จัดหาน้าสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บ้านจันทร์ หมู่ที่ 3 ต้าบลบ้านจันทร์
อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
สังกัดฝ่ายจัดสรรน้าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ชื่อต้าแหน่ง อัตราค่าจ้าง
1.1 ต้าแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานทั่วไป จ้านวน 40 อัตรา
1.2 อัตราค่าจ้างวันละ ๓๗๗.๘๕ บาท/วัน เป็นค่าประกันสังคม ๕% คิดเป็น ๑๘.๘๙
บาท/วัน และส่วนราชการจะสมทบเงิน ๕% คิดเป็น ๑๘.๘๙ บาท/วัน คงเหลือค่าจ้างแรงงานสุทธิ ๓๕๘.๙๖
บาท/วัน โดยจะต้องมาปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์) ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทังนี
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕) และไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ เนื่องจากผู้รับจ้างจะ
ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม จนกว่าจะสินสุดการจ้างและแจ้งต่อประกันสังคมจังหวัด
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) และอายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ และไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็ น ผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุก โดยค้าพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จ้าคุก เพราะกระท้า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(6) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท้าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ้าส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(9) ไม่เป็ น ผู้เคยถูกลงโทษให้ ออกหรือปลดออกเพราะกระท้าผิดวิ นัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ้าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
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-22.2 คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง
ต้ า แหน่ ง พนั ก งานทั่ ว ไป ทั งนี จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ป ระกอบการพิ จ ารณาจ้ า ง
ตามล้าดับ ดังนี
(1) เป็นบุคคลที่อยู่ในเขตพืนที่ อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
(2) มีความสามารถในงานโยธาทั่วไป
(3) สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในพืนที่โล่งแจ้งได้
(4) หากคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการในพืนที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ จะพิ จารณา
บุคคลในพืนที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ และลุ่มน้า ตามล้าดับ
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายจัดสรรน้าและปรับปรุง
ระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ โทร.0 5311 2200 ต่อ 105 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง
วันที่ ๑0 มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
จ้านวน 2 ฉบับ
(2) ส้าเนาทะเบียนบ้าน
จ้านวน 2 ฉบับ
(3) รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน ขนาด ๑ นิว
จ้านวน 2 ใบ
(4) ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ส้าหรับการรับ
โอนเงินค่าจ้าง จะต้องมีการปรับบัญชีเงินฝากให้เป็นปัจจุบันเสมอ
จ้านวน 2 ฉบับ
(5) ส้ าเนาหนั งสื อส้ าคั ญการเปลี่ ยนชื่ อ - นามสกุ ล (ในกรณี ที่ ชื่ อ – สกุ ล ในหลั กฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน)
จ้านวน 1 ฉบับ
ทังนี ในส้าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ ผู้สมัครเขียนค้ารับรองส้าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก้ากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครงาน
พร้อมยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ อันมีผลท้าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครังนีเป็นโมฆะ
ส้าหรับผู้นันและผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้
อนึ่ง ผู้สมัครจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อใช้ในการน้าเงินค่าจ้างเข้าบัญชี
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-34. วิธีการคัดเลือก
ด้าเนินการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อ 2 และพิจารณาผู้สมัครตามความ
เหมาะสม โดยวิธีสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการท้างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
รวมทั งจากการสั ม ภาษณ์ เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมในด้านต่ างๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิก ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส้านึกการให้บริการ
เป็นต้น
5. ระยะเวลาจ้าง จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
ทั งนี ฝ่ า ยจั ด สรรน้ า และปรั บ ปรุ ง ระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชี ย งใหม่
จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 14 มีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายนวพล อาชญาทา)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โครงการชลประทานเชียงใหม่

