ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------------ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเปน็ พนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผงั เมือง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนั กงานราชการ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลื อกสรรพนั ก งานราชการและแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๗๕/๒๕๕๔
ลงวั นที่ ๒๒ มิถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึ งประกาศรั บ สมั ครบุ คคลเพื่ อเลื อกสรรเป็น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน และขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒. ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน ๔ ปี และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ ๔ ปี
และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจําทุกปีตามเงื่อนไขที่กําหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน่ เฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) คือ
(๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๔.๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/ (7) ไม่เป็น...............

-2(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนั ก งานหรือลู กจ้างของหน่วยงานอื่ นของรั ฐ รัฐวิส าหกิจ หรือพนั ก งาน หรือลูก จ้า งของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนํ าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท
ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 9
พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๕๕๓-๕๓๘๕
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด 1 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา หรือสําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร และ
ระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตําแหน่ง
ที่สมัคร จํา นวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายใน
วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับ รองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย
๔.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในวันยื่นใบสมัคร จํานวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้ม ีค ุณ สมบัต ิท ั่ว ไป และคุณ สมบัต ิเ ฉพาะสํา หรับ ตํา แหน่ง ตรงตามประกาศรับ สมัค รจริง และจะต้อง
กรอก รายละเอีย ดต่า ง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจังหวัดสุพรรณบุรี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบ
/ ๕. การประกาศ….

-3๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และประกาศ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ที่ปิดประกาศ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และที่เว็บไซต์ www.dpt.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”
หรือ http://pvnweb.dpt.go.th/suphanburi/
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู ้ที่จะถื อว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลื อกสรร จะต้องเป็นผู ้ที่สอบได้คะแนนการประเมิ นในแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนทีส่ อบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ ๓ – ๕ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผ้ทู ี่ได้เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และที่เว็บไซต์ www.dpt.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”
หรือ http://pvnweb.dpt.go.th/suphanburi/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด
2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๙. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
แนบท้ายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 24 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
แนบท้ายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลําดับ
ตําแหน่ง
ที่
๑ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บการวิเคราะห์ทางผังเมื อง ศึ กษา สํา รวจ รวบรวมสถิ ติ
ข้ อมู ล ตรวจสอบ วิ เคราะห์ วิ จั ย และจั ด ทํ า เอกสารและรายงานต่ า งๆ
ทางด้ า นประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องสัมพั นธ์กับการผังเมือง เพื่อนํามาประกอบในการวางแผนการ
จัดหาและดําเนินการวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และผังภาค และเพื่อการ
ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการผังเมือง เพื่อกําหนด
โครงการ แผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ การดํ าเนิ นงานต่ างๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ผั งเมื อ ง และเพื่ อ การฝึ ก อบรม
วิชาการผังเมือง ในระดับภูมิภาค และระดับชุมชน และระดับรายละเอียด
เป็นต้น ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้าน
การผังเมือง และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
แนบท้ายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------------------ผู้สมัครสอบตําแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามรายการ ดังนี้
ลําดับที่
สมรรถนะ
๑
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรูท้ ั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบตั คิ วามรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอํานาจหน้าที่
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ

คะแนนเต็ม
๑๐๐

วิธีการประเมิน
สัมภาษณ์

๒

ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าทีต่ ามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

๑๐๐

สัมภาษณ์

๓

ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3๐

สัมภาษณ์

4

ความสามารถที่จะทํางานในหน้าที่ หรือรับการอบรม เพื่อ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

30

สัมภาษณ์

5

บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

4๐

สัมภาษณ์

คะแนนรวม

300

