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กลุ่มบริการพื้นฐาน

ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจาเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

ด้วยสานักงานชลประทานที่ 11 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจาในสังกัด
สานั กงานชลประทานที่ 11 (เป็น การเฉพาะ) เพื่อปรับระดับชั้นงานให้ สูงขึ้น ในตาแหน่ง พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป บ 2
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1
เมษายน 2553 ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 44 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554
และคาสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 341/2558 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
ลูกจ้างประจาดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ 1 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
ก. แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารงตาแหน่งพนักงานบริการอัดสาเนา หรือตาแหน่งพนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป บ 1 และดารงตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
ข. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่
ค. ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าของตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
ข้อ 2 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2583 2616 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ข้อ 3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นเอกสารพร้อมใบสมัคร ดังนี้
1. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการสานัก / ผู้อานวยการกอง/
ผู้อานวยการกลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี ยินยอมให้สมัครสอบ โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
2. สาเนาคาสั่งกรมฯ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ
3. แบบแสดง...
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กลุ่มสนับสนุน

ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจาเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

ด้วยสานักงานชลประทานที่ 11 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจาใน
สังกัดสานักงานชลประทานที่ 11 (เป็นการเฉพาะ) เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ในตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 3
2. ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1
เมษายน 2553 ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 44 ลงวันที่ 1 เมษายน
2554 และคาสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 341/2558 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกลูกจ้างประจาดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ 1 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.1 ผู้สมัครสอบตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 3
ก. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งพนักงานธุรการ หรือตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 2
ซึง่ ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ข. ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าของตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 3
1.2 ผู้สมัครสอบตาแหน่งพนักงานพิมพ ส 3
ก. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด หรือตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ข. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
ค. ทั้งข้อ ก. - ข้อ ข. ต้องผ่านการทดสอบความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย หรือ
ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ 50 คา
กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องไม่น้อยกว่า 55 คา
ง. ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าของตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3

ข้อ 2…

-2ข้อ 2 การรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2583 2616 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ข้อ 3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นเอกสารพร้อมใบสมัคร ดังนี้
1. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการสานัก / ผู้อานวยการกอง /
ผู้อานวยการกลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี ยินยอมให้สมัครสอบ โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
2. สาเนาคาสั่งกรมฯ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ
3. แบบแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งเดิม และตาแหน่งใหม่ (เอกสารแนบ 6)
4. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีสมัครโดยใช้คุณสมบัติคุณวุฒิ)
ข้อ 4 วิธีการสอบคัดเลือก
ดาเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก
ข้อ 5 หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ทั่วไป
สอบความรู้เกี่ยวกับงานของกรมชลประทาน ระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไป และความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (สอบข้อเขียน)
(ให้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ
ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 ทดสอบความสามารถพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใน
อัตราที่กาหนด
(ให้เวลา 2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสม
ในการที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ข้อ 6 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กับ กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก พร้อมกับกาหนดวัน เวลา
สถานที่สอบให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ

ข้อ 7…
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กลุ่มช่าง

ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจาเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

ด้วยสานักงานชลประทานที่ 11 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจาใน
สังกัดสานักงานชลประทานที่ 11 (เป็นการเฉพาะ) เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ในตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งช่างสารวจ ช 3
2. ตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3
3. ตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช 3
4. ตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1
เมษายน 2553 ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ที่ กค 0428/ว 44 ลงวันที่ 1 เมษายน
2554 และคาสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 341/2558 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกลูกจ้างประจาดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ 1 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.1 ผู้สมัครสอบตาแหน่งช่างสารวจ ช 3
ก. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งช่างสารวจ หรือตาแหน่งช่างสารวจ ช 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ข. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่
ค. ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าของตาแหน่งช่างสารวจ ช 3
1.2 ผู้สมัครสอบตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3
ก. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งช่างฝีมือสนาม หรือตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ข. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่
ค. ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าของตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3

1.3 ผู้สมัคร...

-21.3 ผู้สมัครสอบตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช 3
ก. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ หรือตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ข. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่
ค. ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าของตาแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3
1.4 ผู้สมัครสอบตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3
ก. แต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน หรือตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ซึง่
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ข. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
ค. ได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าของตาแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3
ข้อ 2 การรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ทงี่ านการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2583 2616 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ข้อ 3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นเอกสารพร้อมใบสมัคร ดังนี้
1. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการส่วน / ผู้อานวยการกอง /ผู้อานวยการ
กลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี ยินยอมให้สมัครสอบ โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
2. สาเนาคาสั่งกรมฯ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ
3. แบบแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งเดิม และตาแหน่งใหม่ (เอกสารแนบ 6)
4. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีสมัครโดยใช้คุณสมบัติคุณวุฒิ)
ข้อ 4 วิธีการสอบคัดเลือก
ดาเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก
ข้อ 5 หลักสูตรการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ทั่วไป
สอบความรู้เกี่ยวกับงานของกรมชลประทาน ระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไป และ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (สอบข้อเขียน)
(ให้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่งช่างสารวจ ช 3 สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านช่างสารวจ วัดระยะ
วัดมุม วัดระดับของภูมิประเทศ
ตาแหน่ง ...

