
 
        
 
 
 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ 
 เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน  
   เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

     

 ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  13 ถึงวันที่ 
20 กรกฎาคม 2564 นั้น 

 จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานทีใ่นการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

 ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
  ซึ่งมีชื่อตัว – ชื่อสกุล เลขประจำตัวสอบ แยกตามตำแหน่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป  สังกัดสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
   จำนวน 637 คน  
   (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1) 

  2. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
   จำนวน  626 คน  
   (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2) 

  3. ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  228 คน  
   (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3)  

 ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบและประกาศรายชื่อ 
ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ ผู้ สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด 
มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษา 
ให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตั้งแต่ต้น    

 หากผู้สมัครรายใดได้สมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ ารับการ
ประเมินฯ หรือไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน อันเนื่องจากการแจ้งเหตุผลกรณีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
หรือใม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศนี้  ให้นำหลักฐานการสมัครมายื่น ณ หน่วยงานที่ยื่นสมัคร 
(สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่) ภายในวันที่  27 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ  
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 ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
  จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และการพิจารณา
แฟ้มผลงาน (Portfolio) คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 
5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
แบ่งออกเป็น 
 1. การสัมภาษณร์ายบุคคล (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
     เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร โดยประเมิน
จากคำถามวิชาการเกี่ยวกับหน่วยงานที่สมัคร ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้
เข้ารับการประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ 
ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 

         เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการ 
แพร่ระบาดมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกคน จังหวัด
เชียงใหม่จะกำหนดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม โดย
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะแจ้ง
กำหนดการสอบ รายละเอียดการสอบ ในวันที่  29 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
http://www.chiangmai.go.th/web2556/ เว็ บ ไซ ต์ ส ำ นั ก ง า น พั ฒ น า ชุ ม ช น จั ง ห วั ด เชี ย ง ให ม่  
https://chiangmai.cdd.go.th/ และเว็บไซต์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
http://www.cmdisaster.com/index2.html   

 2. การพิจารณาแฟ้มผลงาน (Portfolio) (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 
  เป็นการพิจารณาจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้ที่เข้ารับการประเมินรายบุคคล 
โดยจัดทำแฟ้มผลงาน (Portfolio) ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร ซึ่งอย่างน้อย
ควรประกอบไปด้วย 
  (1) ประวัติส่วนตัว  
  (2) ประวัติการศึกษา  
  (3) ประวัติกิจกรรมหรือประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับตำแหน่งทีส่มัคร 
  (4) ผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับทั้งในขณะที่กำลังศึกษาอยู่หรือในขณะทำงาน 
  (5) เหตุผลและความสนใจที่เลือกสมัครในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการประเมิน 

 กำหนดให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ จัดส่งแฟ้มผลงาน (Portfolio) ที่มีรายละเอียดข้างต้น 
ตำแหน่งละ 1 ชุด  โดยจัดทำหน้าปกของแต่ละตำแหน่งตามรูปแบบ ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4  

 ให้จัดส่งแฟ้มผลงานดังกล่าวทางไปรษณีย์  ให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคาร
อำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 วงเล็บมุมซองว่า 
“(พนักงานราชการ มท.)” ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564  โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 
5 สิงหาคม 2564  ทั้งนี้ หากล่าช้ากว่าที่กำหนดดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการประเมินแฟ้มผลงาน 
(Portfolio)  
 

ค) การประกาศ... 
 

http://www.cmdisaster.com/index2.html


c) nr:UrvnrRt1rgi:T udo{eirunr:16onn::rdodn{rqltutrinlru:rtnt:tq$1cfi 0

drrYnnrvrrrruarnhu

t'.rrainrdu{ilri ovr.l:vn'rnfq6:rtrdo{airunT:16ona::rfioo'oi'rlrtJuvrfnlru
:rrnr:rqy{rcfio d.rrYqn:sy:xrJr4rprtnu nraluiuvr' bd a{vln! uau vrrrriulteidsr,risrtfiu.rlrail
http://www.chiangmai.go.thlwebzsset t|\Iq'i?irrin{rur{q!urqltl6"ru{ordu'rlrl1ri
https://chiangmai.cdd.go.th/ rravriukddrrinlrudo.rrTuuavu::.uraror:rurYao'.rr,tioritrllrari
http://www.cmdisaster.com/index2. htm L

il:cnrn ru iud bn fl.n. bdbd

(rnontrgryd nnuilrri)
riir:tnr:ilrainriaslni


































































































