ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจางชั่วคราว
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะลูกจางชั่วคราว ในตําแหนงพนักงานสํารวจ สวนประเมินราคาทรัพยสิน
.....................................................
ตามที่ไดมีประกาศจังหวัดกาฬสินธุ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ในตําแหนงพนักงานสํารวจ สวนประเมินราคาทรัพยสิน และจะประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นั้น
สํานักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้
1. รายชื่อผูมีสิทธิเขา รับการประเมิน สมรรถนะ.........................................................
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
2. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้........................................................
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานธนารักษ
พื้นที่กาฬสินธุ
สํานักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ
72/3 ถนนอภัย ตําบลกาฬสินธุ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ

ปากกาน้ําเงิน/
น้ํายาลบคําผิด

ภาคความรูความสามารถทั่วไป/ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
ขอสอบปรนัย 40 ขอ (80 คะแนน)
-

ความรูความสามารถเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

-

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

-

ความรูเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน

-

ความรูเกี่ยวกับระเบียบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

สอบปฏิบัติ
ขอสอบ 2 ขอ (70 คะแนน)
-

การใชงานโปรแกรม Microsoft Word

-

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 10.00 น. – 11.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานธนารักษ
พื้นที่กาฬสินธุ

-2สมรรถนะและวิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณ (50 คะแนน)

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 11.00 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมสํานักงานธนารักษ
พื้นที่กาฬสินธุ
สํานักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ
72/3 ถนนอภัย ตําบลกาฬสินธุ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ

3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้.........................
3.1 แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ
กระโปรง สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง (หามสวม
กางเกงยีนส) สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน.............................................................................
3.2 เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3.3 ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกให ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้งหากไมมีบัตรใดบัต รหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่คุมการ
ประเมินสมมรรถนะอาจพิจารณา ไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได...................................................
3.4 ในขณะที่ ร อเข า รั บ การประเมิ น โดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น ทดสอบตั ว อย า ง
เพื่อปฏิบัติ และสอบสัมภาษณตองปฏิบัติ ดังนี้......................................................................................................
3.4.1 ห ามนํ าเครื่ องมือและอุปกรณสื่อสารอิ เล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไป
ในหองสอบ...................................................................................................................................................
3.4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที..........
3.4.3 ต องเข าสอบกั บกรรมการตามที่ เจ าหน าที่ ดํ าเนิ น การสอบกํ าหนด
ใหเทานั้น.............................................................................................................................................................
3.4.4 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบโดยเครงครัด...................................................................................................................
3.4.5 ผูเขาสมัครสอบที่ไปถึงหองสอบหลังเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบไปแลว 30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ.............................................................................................
3.4.6 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได
..................................................... 3.4.7 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุด
ทําคําตอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบได
อนุญาตแลว
..... .... .... .... ..... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .
3.4.8 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูนั่ง
สอบที่ยังไมไดเขาสอบ และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู. ..........................

--3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.9 ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์
และไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้...................................................................................................
4. จะประกาศรายชื่ อ จะประกาศรายชื่ อ และขึ้ น บั ญ ชี ผู ผ า นการเลื อ กสรร ในวั น ที่
13 ธันวาคม 2562 ณ สํานักงานธนารักษพื้นที่กาฬสินธุ และทาง www.treasury.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายสุทธา มีพันธ)
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและเลือกสรรลูกจางชั่วคราว

เอกสารแนบทายประกาศ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจางชั่วคราว
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ตําแหนง พนักงานสํารวจ สวนประเมินราคาทรัพยสิน
ลําดับที่
1
2
3

เลขประจําตัวสอบ
001
002
003

ชื่อ - สกุล
นางสาวชลธิชา ภูพาที
นางกาญจนา รวมพล
นางสาวประภัสสร สีดามาตย

หมายเหตุ

