
 
 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

----------------------------------------- 
 

 

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเป  นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  และค าสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๗๕/๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปน พนักงานราชการทั่วไป 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน  และขอบขายงานที่จะปฏิบัติ 
    ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 

๒. ระยะเวลาการจางและสิทธิประโยชน 
 ระยะเวลาการจางครั้งละไมเกิน ๔ ป และอาจจะมีการตอระยะเวลาการจางไดอีกไมเกินคร้ังละ ๔ ป 

และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันคาตอบแทนประจําทุกปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด รวมท้ังจะไดรับสิทธิประโยชน
เกี่ยวกับการลา การไดรับคาตอบแทนระหวางการลา  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ คาเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
 ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป  
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมต่ ากวา ๑๘ ป 
 (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
           (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 
                 ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) คอื 
   (๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 
  (๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (๔.๓) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
  (๔.๔) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
  (๔.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ 
     ในพรรคการเมือง   
   (๖)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ าคุกเพราะกระท าความผิด 
   ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/ (7) ไมเปน............... 
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(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ 
 หนวยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม 
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มาย่ืนดวย 

  ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
       ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 

๔. การรับสมัคร 
  ๔.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

     ใหผูประสงคจะสมัครขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท  
ต าบลสนามชัย  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแตวันที่          ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  
พฤศจิกายน  2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๕๕๓-๕๓๘๕ 
 

  ๔.๒  หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
     (๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาด า ถายครั้งเดียวกัน ขนาด 1 นิ้ว 

ถายไวไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)   จ านวน 3 รูป 
             (๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา หรือส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตร และ

ระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร  (Transcript of Records)  ที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงกับตําแหนง 
ที่สมัคร จ านวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอ านาจอนุมัติ ภายใน
วันปดรับสมัคร คือวันที่        พฤศจิกายน   2561 

   (3) ส าเนาทะเบียนบาน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวนอยางละ 1 ฉบับ 
   (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เชน  ใบส าคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จ านวนอยางละ 1 ฉบับ 
 ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อ

กํากับไวดวย 

 ๔.๓ คาธรรมเนียมสอบ 
   ผสูมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบในวันยื่นใบสมัคร  จ านวน 200 บาท   เมื่อสมัครสอบแลว 

คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
  

 ๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปน 

ผูมีคุณสมบัติทั ่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอก รายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ 
อันมีผลท าใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจังหวัดสุพรรณบุรี จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสอบ 

/ ๕. การประกาศ…. 
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๕. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 

 จังหวัดสุพรรณบุรี  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และประกาศ
ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่            พฤศจิกายน  2561  ณ  ที่ปิดประกาศ ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต าบลสนามชัย  
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี และที่เว บไซต์ www.dpt.go.th  หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”  
หรือ http://pvnweb.dpt.go.th/suphanburi/ 

 

 ๖. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
    ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 

๗. เกณฑการตัดสิน 
            ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนการประเมินในแตละ

สมรรถนะไมต่ ากวารอยละ ๖๐ 
   การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีที่ไดคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดคะแนน

สมรรถนะ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูที่อยูในอันดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนสมรรถนะ 
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากันใหผูท่ีไดคะแนนรวมสมรรถนะที่ ๓ – ๕  มากกวา เปนผูอยู ่ในลําดับที่สูงกวา  
ถาไดเทากันอีกใหผูที่ไดเลขประจ าตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 

๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
    จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ส านักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต าบลสนามชัย  
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี และที่เว บไซต์ www.dpt.go.th  หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”  
หรือ http://pvnweb.dpt.go.th/suphanburi/  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก หรือส้ินผลไปเม่ือครบกําหนด 
2 ป ีนับแตวันขึ้นบัญชี  หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณ ี

 

๙. การจัดทําสัญญาจางผผูานการเลือกสรร 
    ผูผานการเลือกสรรจะตองท าสัญญาจางตามท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ก าหนด 
 

 ประกาศ ณ วันที่    ๒๔    ตลุาคม   พ.ศ.  2561 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dpt.go.th/
http://pvnweb.dpt.go.th/suphanburi/
http://www.dpt.go.th/
http://pvnweb.dpt.go.th/suphanburi/


รายละเอียดชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร  กลุ่มงาน  รายละเอียดการจ้าง  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
แนบท้ายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันที่        ตุลาคม   พ.ศ. 2561 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
 

ลําดับที ่ ตําแหน่ง กลุ่มงาน 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
อัตราว่าง 

ที่จะจดัจ้าง 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง 

 
๑ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง บริหารทั่วไป 18,00๐.- ๑   ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 

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

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายละเอียดขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
แนบทายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี   ลงวันที่         ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  
 

ล ำดับ
ที ่

ต ำแหน่ง ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ 

๑ พนักงำนวิเครำะห์ผังเมือง  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ทำงผังเมือง ศึกษำ ส ำรวจ รวบรวมสถิติ
ข้อมูล  ตรวจสอบ วิเครำะห์ วิจัย และจัดท ำเอกสำรและรำยงำนต่ำงๆ 
ทำงด้ำนประชำกรศำสตร์  เกษตรศำสตร์ ภูมิศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ 
สถำปัตยกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ สังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ และสำขำอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกำรผังเมือง  เพ่ือน ำมำประกอบในกำรวำงแผนกำร
จัดหำและด ำเนินกำรวำงผังเมืองรวม   ผังเมืองเฉพำะ และผังภำค  และเพ่ือกำร
ป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  ของชุมชนที่เกี่ยวกับกำรผังเมือง เพ่ือก ำหนด
โครงกำร  แผนงำน กำรประสำนงำน  กำรประเมินผล  และกำรประชำสัมพันธ์
เผยแพร่  กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง  และเพ่ือกำรฝึกอบรม
วิชำกำรผังเมือง  ในระดับภูมิภำค  และระดับชุมชน  และระดับรำยละเอียด
เป็นต้น  ท ำควำมเห็น  สรุปรำยงำน เสนอแนะเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ทำงด้ำน
กำรผังเมือง และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย                         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

แนบทายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี    ลงวันที่           ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

 
-------------------------------------------------- 

ผูสมัครสอบตําแหนงพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง  ผูสมัครตองเขารับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามรายการ ดังนี้ 

 
ล าดับที่ สมรรถนะ คะแนนเต ม วิธีการประเมิน 

๑ ความรคูวามสามารถท่ีใชเฉพาะต าแหนง  
    ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจหน้าที่
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ  
 

๑๐๐ สัมภาษณ 
 

๒ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรใชคอมพิวเตอร โปรแกรมต่ำงๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงำนในหน้ำที่ตามขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ   
 

๑๐๐ สัมภาษณ 
 

๓ 
 

4 

ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
ความสามารถที่จะท างานในหนาที ่หรือรับการอบรม  เพ่ือ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 
 

3๐ 
 

30 

สัมภาษณ 
 

สัมภาษณ 

5 บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 4๐ สัมภาษณ 
    
    
 คะแนนรวม 300  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


