
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

และกําหนดวัน เวลา วิธีการและสถานท่ีสอบ ในตําแหนงนายชางสํารวจ (ปวส.) 
                                                     -------------------------- 

                 ตามประกาศจั งหวั ดเชี ยงใหม  ลงวั นท่ี  16 ตุ ลาคม 2563 รั บส มั ครบุ ค คล เพ่ื อจั ด จ า ง                                
เปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงนายชางสํารวจ (ปวส.)  จํานวน 1 ตําแหนง                                                                 
เพ่ือปฏิบัติงานประจําสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม มีกําหนดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 19 ตุลาคม 2563                                         
ถึงวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 นั้น 
  บัดนี้ ไดหมดเขตการรับสมัครและไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พรอมกําหนดวัน เวลา
วิธีการและสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 

  1. รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 
 รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ปรากฏตาม
บัญชีแนบทายประกาศนี ้

   2. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลาและสถานท่ีในตารางสอบ ดังนี้  

วัน เวลา เนื้อหาวิชาและวิธีการสอบ สถานท่ีสอบ 

 4 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 

สอบขอเขียน  
ความรู ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
     1. ความรูเก่ียวกับงานสํารวจและรังวัด ไดแก งานวงรอบ
ชนิดตางๆ การวัดมุม และปรับแกมุมการวัดระยะ และการ
ปรับแกระยะชั้นหรือเกณฑของงานวงรอบและการทําแผนท่ี
รายละเอียด 
     2. ความรูเก่ียวกับการคํานวณและเขียนแผนท่ี เปนการ
คํานวณพ้ืนท่ีจากคาพิกัด โดยวิธีกัดฉาดหลักการเขียนแผนท่ี 
ภูมิประเทศจากขอมูลสํารวจ 
     3. ความรูเก่ียวกับการรังวัดทางดาราศาสตร และการ
รังวัดหมุดหลักฐานแผนท่ีโดยดาวเทียมเบื้องตน      
     4. ความรูเก่ียวกับแผนท่ีภาพถายทางอากาศ ไดแก การ
คํานวณมาตรสวนบนภาพถาย  ทางอากาศในงานแผนท่ี 
หลักการแปรภาพถายทางอากาศ 
     5. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบภูมิสารสนเทศ 

 
หองประชุม ชั้น 2 
อาคารเก็บพัสดุ 

สํานักงานธนารักษ
พ้ืนท่ีเชียงใหม 

/3.ตาราง... 
 



  

 
- 2 - 

 

วัน เวลา เนื้อหาวิชาและวิธีการสอบ สถานท่ีสอบ 

 4 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 13.00 เปนตนไป 

 

สอบสัมภาษณ  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
          โดยจะประเมินผูเขารับการคัดเลือกเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมกับตําแหนง จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของ
ผูเขารับการคัดเลือก และความเหมาะสมในดานตางๆ เชน 
ความรู ท่ีอาจใช เปนประสบการณ  ทวงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิก เปนตน 

 
หองประชุม ชั้น 2 
อาคารเก็บพัสดุ 

สํานักงานธนารักษ
พ้ืนท่ีเชียงใหม 

  3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
 3.1 ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี  สวมเส้ือ                 
ประโปรง สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน สุภาพบุรุษ สวมเส้ือ กางเกง (หามใสกางเกงยีนส) โดยสอดชายเส้ือ
ไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน 
 3.2 เปนหนาท่ีของผูเขาสอบท่ีจะตองทราบวัน เวลา และสถานท่ีและหองสอบ และจะตอง
เขาสอบตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีกําหนดไว 
 3.3 ไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาไมนอยกวา 30 นาที และจะเขากองสอบไดก็ตอเมือ
ไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ี 
 3.4 ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัครท่ีสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม ออกใหพรอมกับบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนท่ีทางราชการออกให ไปในวันสอบ หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนใน
การเขาสอบ กรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

  4. ประกาศรายช่ือผูผานการประเมินสมรรถนะ 

 จังหวัดเชียงใหมจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนพนักงานราชการท่ัวไป                    
ตําแหนงนายชางสํารวจ ในวันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ณ สํานักธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม ภายใน
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และเว็บไซต สํานักงาน     
ธนารักษ พ้ืนท่ีเชียงใหม https://chiangmai.treasury.go.th/th/  

 ประกาศ ณ วันท่ี  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 

 (น า ย ท ร ง พ ล   ท ร ัพ ย ว ัฒ น า ก ุล ) 
 นายชางสํารวจอาวุโส 

                  ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 
 



 

 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงนายชางสาํรวจ (ปวส.) 

 
 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

ประจําตัว 
หมายเหต ุ

1 นายวัชระ  หนวงเหนี่ยว 000001  

2 วาท่ีรอยตรี ศิวกร  ใจสุยะ 000002  

3 นายประกฤษฎิ์  หลวงมณีวัน 000003  

4 นายศรัณย  สุวรรณ 000004  

5 นายไตรทศ  จํารัสภูมิกนก 000006  

6 นายนราวิชญ  ปญญาแดง 000007  
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