ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนง นายชางสํารวจ (ปวส.)
-------------------------ตามประกาศจั งหวัด เชี ย งใหม ลงวัน ที่ 2 มิ ถุน ายน 2565 ได เป ด รับ สมัครคัดเลือกบุ คคล
เพื่อดําเนินการสอบคัดเลือกและจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง นายชางสํารวจ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิ บั ติงานประจําสวนจัดการฐานขอมูล สํานักงานธนารักษ พื้น ที่เชี ยงใหม มีกําหนดรับ สมัครตั้งแตวัน ที่
2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นั้น
บัด นี้ ครบกําหนดเวลาการรับ สมั ครแล ว คณะกรรมการดําเนิ นการคั ดเลือกลู กจ างชั่วคราว
ได ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ส มั ค รครบถ ว น ถู กต อ งแล ว จึ งขอประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เข ารับ การคั ด เลื อ ก
กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้
1. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ปรากฏตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
2. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ให ผู สมั ครสอบเข าสอบแข งขั นเพื่ อวั ดความรู ความสามารถ ที่ ใช เฉพาะตํ าแหน ง (สอบข อเขี ยน)
ตามวัน เวลาและสถานที่สอบดังนี้
วัน เวลา

ตําแหนง/วิชาสอบ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 2.1 ตําแหนงนายชางสํารวจ (ปวส.)
เวลา 09.00 - 11.00 น. โดยวิธีการสอบขอเขียน

- สอบปรนัย 100 ขอ คะแนน 100 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
- ความรู เกี่ ย วกั บ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ของกรมธนารักษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(2) ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
(50 คะแนน)
- ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ งานสํ า รวจ
และรังวัด
- ความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ
ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร

สถานที่สอบ
หองประชุม ชั้น 2
(อาคารประเมินฯ)
สํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม

/ ตาราง...
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วัน เวลา

ตําแหนง/วิชาสอบ

สถานที่สอบ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 2.2 ภาคสอบสัมภาษณ (100 คะแนน)

หองประชุม ชั้น 2
เวลา 13.00 น. เปนตนไป การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(อาคารประเมินฯ)
- ความรู พิจารณาจากประวัติการศึกษา สํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม
ประวัติการทํางาน และสัมภาษณ เพื่อประเมิน
ความเหมาะสม
- ความสามารถ สัมภาษณเพื่ อพิ จารณา
ความสามารถที่จะทํางานในหนาที่หรือรับการ
อบรมเพื่ อปฏิ บั ติงานในหน าที่ ความคิ ดริเริ่ม
สร า งสรรค เชาวน ป ญ ญา ความคล อ งแคล ว
วองไว ในการตอบปญหา แกปญหา และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ
- บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณา
จากประวัติสว นตัว บุ คลิ กลักษณะส วนบุ คคล
ทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจ และสั ม ภาษณ เพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ
ผูสอบคัดเลือกได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบการวัดความรู ความสามารถ ที่ใชเฉพาะตําแหนง
(สอบขอเขียน) และความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้ง 2 ภาค
3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
3.1 การสอบแขงขัน จะใชวิธีสอบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและวิธีการสอบ ทั้งนี้ใหผูเขา
สอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอยางเครงครัด
3.2 ใหผูสมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(1) แต งกายให สุ ภ าพเรีย บร อยตามประเพณี นิ ย ม และประพฤติ ต นเป น สุ ภ าพชน
กลาวคือ
- สุภ าพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสน
หามใสกางเกงยีนส หรือกระโปรงยีนสโดยเด็ดขาด
- สุ ภ าพบุ รุ ษ สวมเสื้ อ มี ป ก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้ อ ไว ใ นกางเกง
สวมรองเทาหุมสน หามใสกางเกงยีนสโดยเด็ดขาด
(2) เปนหนาที่ของผูเขาสอบ ที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะตองเขาสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กําหนดไว
(3) ไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที และจะเขาหองสอบได
ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบแลว
/ (4) ผูสมัคร...
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ใหเขาสอบ

(4) ผู ส มัครสอบที่ ไปถึ งห องสอบหลั งจากที่ ได เริ่มสอบแล ว 30 นาที จะไม อนุ ญ าต

(5) ต องนํ า บั ต รประจํ า ตั วสอบและบั ต รประจํ า ตั วประชาชนหรื อบั ต รประจํ าตั ว
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไมมีบัตร
ดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบในวิชานั้น
(6) ต องนั่ งสอบตามที่นั่งสอบ หองสอบ และสถานที่ สอบ กํ าหนดให ผูนั่ งสอบผิ ดที่
หรือผิดหองสอบ จะไมไดรับการตรวจกระดาษคําตอบสําหรับวิชานั้น
(7) ตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ (ปากกาหมึกสีน้ําเงิน สีแดง ดินสอ ยางลบ
ดินสอ และน้ํายาลบคําผิด) เทานั้น
(8) ตองใชกระดาษคําตอบที่สํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหมจัดใหโดยเฉพาะ
(9) อนุ ญ าตให นํ าสิ่งของเขาหองสอบได เฉพาะบัตรประจําตัวสอบ บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ อุปกรณที่ใชในการสอบ และกระเปาเงินเทานั้น
(10) ใหเขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
(11) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของเจาหนาที่คุมสอบโดยเครงครัด
3.3 ข อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการเฝ าระวั งและป อ งกั น การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จึงใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินปฏิบัติตามแนวทาง ดังตอไปนี้
(1) ต องสวมหน ากากอนามัยหรื อหน ากากผ าก อนเข าห องสอบ และตลอดเวลา
ที่อยูในสถานที่สอบ
(2) ตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง กอนเขาหองสอบและหรือ
ตัว อาคารสอบ หากผู มีสิท ธิเข ารับ การสอบคัดเลือกมีอุณ หภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซี ยส ขึ้น ไป
หรือมีภาวะสุมเสี่ยง จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด
(3) ระหวางพักรอในสถานที่สอบ ใหผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติ
ตนตามวิธีการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing)
***ผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและวิ ธี ก ารสอบนี้ ห รื อ ผู ใ ดทุ จ ริ ต อาจไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต
ใหเขาสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได***
ทั้งนี้ ขอแจงใหผูมีสิทธิเขาสอบทราบวา การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร
และการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข ารับการสอบในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได ตรวจและประกาศตามเอกสาร
และขอเท็จจริงที่ผูสมัครไดยื่นและรับรองตนเองไวในใบสมัครวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับ สมัคร หรือมิไดรับอนุมัติจากสถานศึกษาที่ใหจบ
การศึกษาภายในวันปดรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบมิไดเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครจะถือวา
ผูสมัครรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติตั้งแตตน
/ 4. การประกาศ...
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4. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเขาสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
สํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได และขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผูผานการเขาสอบคัดเลือกตามลําดับคะแนนที่สอบได ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ทาง www.treasury.go.th
หั ว ข อ ข า วรั บ สมั ค รงาน หรื อ ทางโทรศั พ ท ห มายเลข 0-5311-2694 กด 102 (ติ ด ต อ งานธุ ร การ)
และปดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธ ชั้น 1 สํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

(นายศรฉัตร บัวอ่ํา)
นายชางสํารวจอาวุโส
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว

เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนายชางสํารวจ (ปวส.)
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