ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------------ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนั กงานราชการ เรื่อง หลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลื อกสรรพนั ก งานราชการและแบบ
สัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และคาสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๗๕/๒๕๕๔
ลงวัน ที่ ๒๒ มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึ งประกาศรับ สมั ครบุ คคลเพื่ อเลื อกสรรเปน พนั กงานราชการทั่ ว ไป
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน และขอบขายงานที่จะปฏิบัติ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
๒. ระยะเวลาการจางและสิทธิประโยชน
ระยะเวลาการจางครั้งละไมเกิน ๔ ป และอาจจะมีการตอระยะเวลาการจางไดอีกไมเกินครั้งละ ๔ ป
และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําทุกปตามเงื่อนไขที่กําหนด รวมทั้งจะไดรับสิทธิประโยชน
เกี่ยวกับการลา การไดรับคาตอบแทนระหวางการลา คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ คาเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ากวา ๑๘ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) คือ
(๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
(๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๔.๓) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(๔.๔) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(๔.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/ (7) ไมเปน...............

-2(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลู กจางของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท
ตาบลสนามชัย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแตวันที่
ตุลาคม 2561 ถึงวันที่
พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๕๕๓-๕๓๘๕
๔.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดา ถายครั้งเดียวกัน ขนาด 1 นิ้ว
ถายไวไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา หรือสาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาประกาศนียบัตร และ
ระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงกับตําแหนง
ที่สมัคร จานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผู มีอานาจอนุมัติ ภายใน
วันปดรับสมัคร คือวันที่
พฤศจิกายน 2561
(3) สาเนาทะเบียนบาน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จานวนอยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อ
กํากับไวดวย
๔.๓ คาธรรมเนียมสอบ
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบในวันยื่นใบสมัคร จานวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบแลว
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปน
ผูม ีค ุณ สมบัต ิท ั่ว ไป และคุณ สมบัต ิเฉพาะสําหรับ ตําแหนงตรงตามประกาศรับ สมัค รจริง และจะตอง
กรอก รายละเอีย ดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ
อันมีผลทาใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจังหวัดสุพรรณบุรี จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสอบ
/ ๕. การประกาศ….

-3๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และประกาศ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่
พฤศจิกายน 2561 ณ ที่ปิดประกาศ สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตาบลสนามชัย
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และที่เวบไซต์ www.dpt.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”
หรือ http://pvnweb.dpt.go.th/suphanburi/
๖. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
๗. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผู ที่ผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนการประเมินในแตละ
สมรรถนะไมต่ากวารอยละ ๖๐
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีที่ไดคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดคะแนน
สมรรถนะ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูที่อยูในอันดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนสมรรถนะ
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากันใหผูที่ไดคะแนนรวมสมรรถนะที่ ๓ – ๕ มากกวา เปนผูอยู่ในลําดับที่สูงกวา
ถาไดเทากันอีกใหผูที่ไดเลขประจาตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตาบลสนามชัย
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และที่เวบไซต์ www.dpt.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”
หรือ http://pvnweb.dpt.go.th/suphanburi/ โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด
2 ปี นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
๙. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทาสัญญาจางตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
แนบท้ายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่
ตุลาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลําดับที่
๑

ตําแหน่ง

กลุ่มงาน

พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง บริหารทั่วไป

ค่าตอบแทน อัตราว่าง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(บาท)
ที่จะจัดจ้าง
18,00๐.๑
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้

ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคม
วิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
แนบทายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ลำดับ
ตำแหน่ง
ที่
๑ พนักงำนวิเครำะห์ผังเมือง

ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ ทำงผั งเมือง ศึ กษำ ส ำรวจ รวบรวมสถิ ติ
ข้ อ มู ล ตรวจสอบ วิ เครำะห์ วิจั ย และจั ด ท ำเอกสำรและรำยงำนต่ ำงๆ
ทำงด้ ำ นประชำกรศำสตร์ เกษตรศำสตร์ ภู มิ ศ ำสตร์ วิ ศ วกรรมศำสตร์
สถำปัตยกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ สังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ และสำขำอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกำรผั งเมือง เพื่อนำมำประกอบในกำรวำงแผนกำร
จัดหำและดำเนินกำรวำงผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพำะ และผังภำค และเพื่อกำร
ป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับกำรผังเมือง เพื่อกำหนด
โครงกำร แผนงำน กำรประสำนงำน กำรประเมินผล และกำรประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ กำรด ำเนิ นงำนต่ ำงๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ผั งเมื อ ง และเพื่ อ กำรฝึ ก อบรม
วิชำกำรผังเมือง ในระดับภูมิภำค และระดับชุมชน และระดับรำยละเอียด
เป็นต้น ทำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ทำงด้ำน
กำรผังเมือง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
แนบทายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------------------ผูสมัครสอบตําแหนงพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง ผูสมัครตองเขารับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามรายการ ดังนี้
ลาดับที่
สมรรถนะ
๑
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาแหนง
ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัตคิ วามรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอานาจหน้าที่
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ

คะแนนเตม
๑๐๐

วิธีการประเมิน
สัมภาษณ

๒

ควำมสำมำรถและทักษะในกำรใชคอมพิวเตอร โปรแกรมต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ตามขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ

๑๐๐

สัมภาษณ

๓

ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3๐

สัมภาษณ

4

ความสามารถที่จะทางานในหนาที่ หรือรับการอบรม เพื่อ
ปฏิบัติงานในหนาที่

30

สัมภาษณ

5

บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

4๐

สัมภาษณ

คะแนนรวม

300

