บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอำนำจเจริญ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป โทร. 0 4552 3023
ที่ อจ 0022.1/
วันที่
ธันวำคม 2563
เรื่อง ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสัมภำษณ์
กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ
เรียน ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป
1. เรื่องเดิม
ตำมประกำศจั งหวัดอ ำนำจเจริญ ลงวัน ที่ 16 พฤศจิ กำยน 2563 เรื่อ ง รับ สมั ค รบุ ค คล
เพื่อเลือกสรรเป็ น พนักงำนรำชกำรทั่วไป ในตำแหน่งพนักงำนสถำปนิก จำนวน 1 อัตรำ โดยเริ่มรับสมัครสอบ
ระหว่ำงวันที่ 1 – 8 ธันวำคม 2563 ในวันและเวลำรำชกำร นั้น
2. ข้อเท็จจริง
บัดนี้ กำรรับสมัครสอบพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในตำแหน่งพนักงำนสถำปนิก เรียบร้อยแล้ว
ปรำกฏว่ำมีผู้มำสมัครสอบ รวมทั้งสิ้น 6 รำย และสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอำนำจเจริญ ได้ตรวจสอบ
คุณ สมบัติผู้มำสมัครสอบแล้ว มีผู้ มีคุณ สมบัติถูกต้องและมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ รวมทั้งสิ้น 6 รำย
ตำมรำยชื่อ พร้อมกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ รำยละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสัมภำษณ์
1) นำงสำวพิมชนก เรืองจันทร์
เลขประจำตัวสอบ 01
2) นำยฐำกร
ตั้งจิต
เลขประจำตัวสอบ 02
3) นำยวันเฉลิมชัย พลนวพัฒน์
เลขประจำตัวสอบ 03
4) นำยกฤษณะ
กำลังเลิศ
เลขประจำตัวสอบ 04
5) นำยกฤษณะ
ทองศิริ
เลขประจำตัวสอบ 05
6) นำงสำวพักตร์พิไล ชนะกำร
เลขประจำตัวสอบ 06
2.2 กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
และสั ม ภำษณ์ ในวัน ที่ 21 ธัน วำคม 2563 ระหว่ ำงเวลำ 09.00 – 16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ส ำนั ก งำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอำนำจเจริญ
เวลำ 09.00 – 10.30 น.
สอบข้อเขียน
ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
- ทดสอบควำมรู้ทั่วไปและควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบ
สถำปัตยกรรม ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับวิชำชีพ สถำปัตยกรรม และขอบข่ำยงำนที่จะ
ให้ปฏิบัติ
เวลำ 10.30 – 12.00 น.
สอบปฏิบัติ
ควำมสำมำรถและทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ตำม
ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ
- Sketch design งำนออกแบบด้ำนสถำปัตยกรรม
- กำรออกแบบและเขียนแบบงำนสถำปัตยกรรม
Auto Cad
เวลำ 13.30 น....

-2เวลำ 13.30 น. – เป็นต้นไป

สอบสัมภำษณ์และพิจำรณำจำกผลงำน (ถ้ำมี)
ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ ควำมสำมำรถที่จะทำงำนในหน้ำที่
หรือรับกำรอบรม เพื่อปฏิบัติงำนในหน้ำที่
บุคลิกภำพทั่วไป และทัศนคติ
2.3 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตำมระเบียบ ดังนี้
2.3.1 แต่ งกำยให้ สุ ภ ำพเรี ย บร้อ ยตำมประเพณี นิ ย ม กล่ ำวคื อ สุ ภ ำพสตรี สวมเสื้ อ
กระโปรงหรือกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น สุภำพบุรุษสวมเสื้อ กำงเกง โดยสอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง สวมรองเท้ำ
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภำพชน
2.3.2 เป็ น หน้ ำ ที่ ข องผู้ ส มั ค รจะต้ อ งทรำบ วั น เวลำ และสถำนที่ ในกำรประเมิ น
สมรรถนะ
2.3.3 ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ทำง
รำชกำรออกให้ ไปในวัน ประเมิน สมรรถนะทุ กครั้ง หำกไม่มีบั ตรใดบัต รหนึ่ง กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุ ม
กำรประเมินสมรรถนะอำจพิจำรณำไม่อนุญำตให้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะก็ได้
2.4 จังหวัดอำนำจเจริญจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 14
ธัน วำคม 2563 และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 21 ธันวำคม 2563 ณ สำนั กงำน
โย ธ ำธิ ก ำรแ ล ะ ผั งเมื อ งจั งห วั ด อ ำน ำจ เจ ริ ญ , www.dpt.go.th หั ว ข้ อ “ ป ระ ก ำศ รั บ ส มั ค ร งำน ” ,
http//pvnweb.dpt.go.th/amnatcharoen และทำงเว็บไซต์จังหวัดอำนำจเจริญที่ www.amnatcharoen.go.th
.

3. ข้อพิจำรณำ
เห็นควรประกำศเผยแพร่รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์
ส ำนั ก งำนโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ www.dpt.go.th หั ว ข้ อ “ประกำศรั บ สมั ค รงำน”,
http//pvnweb.dpt.go.th/amnatcharoen และทำงเว็บไซต์จังหวัดอำนำจเจริญที่ www.amnatcharoen.go.th
4. ข้อเสนอ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมในประกำศที่เสนอมำพร้อมนี้
(นำงวิรำวรรณ ตำแสง)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส
กรรมกำรและเลขำนุกำร

(นำยปรพล เจริญพงษ์)
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอำนำจเจริญ
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป

ย
ประกำศคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ
สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะพนักงำนรำชกำร
----------------------------ตำมที่ได้มีประกำศจังหวัดอำนำจเจริญ ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในตำแหน่งพนักงำนสถำปนิก จำนวน 1 อัตรำ เพื่อปฏิบัติงำนในสังกัด
ส ำนั กงำนโยธำธิกำรและผั งเมือ งจั งหวัดอ ำนำจเจริญ และก ำหนดประกำศรำยชื่อ ผู้ มีสิ ท ธิเข้ำรับ กำรประเมิ น
สมรรถนะในวันที่ 14 ธันวำคม 2563 นั้น
คณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป จึงประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ในกำรประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ชื่อ – สกุล
เลขประจำตัวสอบ
1) นำงสำวพิมชนก เรืองจันทร์
เลขประจำตัวสอบ 01
2) นำยฐำกร
ตั้งจิต
เลขประจำตัวสอบ 02
3) นำยวันเฉลิมชัย พลนวพัฒน์
เลขประจำตัวสอบ 03
4) นำยกฤษณะ
กำลังเลิศ
เลขประจำตัวสอบ 04
5) นำยกฤษณะ
ทองศิริ
เลขประจำตัวสอบ 05
6) นำงสำวพักตร์พิไล ชนะกำร
เลขประจำตัวสอบ 06
ข) กาหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิ เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ในตำรำงสอบ ดังนี้
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
สอบข้อเขียน
วันที่ 21 ธันวำคม 2563
ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 10.30 น.
- ทดสอบควำมรู้ทั่วไปและควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบ ณ ห้องประชุมสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
สถำปัตยกรรม ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกีย่ วข้อง จังหวัดอำนำจเจริญ ศำลำกลำงจังหวัดอำนำจเจริญ ชั้น 4
กับวิชำชีพ สถำปัตยกรรม และขอบข่ำยงำนที่จะ
ให้ปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ
ตั้งแต่เวลำ 10.30 – 12.00 น.
ควำมสำมำรถและทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุมสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
โปรแกรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ตำม
อำนำจเจริญ ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 4
ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ
- Sketch design งำนออกแบบด้ำนสถำปัตยกรรม
- กำรออกแบบและเขียนแบบงำนสถำปัตยกรรม
Auto Cad
สอบสัมภาษณ์...

-2สมรรถนะและวิธีการประเมิน
สอบสัมภำษณ์
ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ ควำมสำมำรถที่จะทำงำนในหน้ำที่
หรือรับกำรอบรม เพื่อปฏิบัติงำนในหน้ำที่
บุคลิกภำพทั่วไป และทัศนคติ

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
ตั้งแต่เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
อำนำจเจริญ ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 4

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยตำมประเพณีนิยม กล่ำวคือ สุภำพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กำงเกง สวมรองเท้ำหุ้ มส้ น สุ ภ ำพบุ รุ ษสวมเสื้ อ กำงเกง โดยสอดชำยเสื้ อไว้ในกำงเกง สวมรองเท้ ำหุ้ มส้ นและ
ประพฤติตนเป็นสุภำพชน
2. เป็นหน้ำที่ของผู้สมัครจะต้องทรำบ วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ
3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออก
ให้ ไปในวัน ประเมิ น สมรรถนะทุ กครั้ ง หำกไม่ มี บั ต รใดบั ต รหนึ่ ง กรรมกำรหรือ เจ้ ำหน้ ำที่ ควบคุ ม กำรประเมิ น
สมรรถนะอำจพิจำรณำไม่อนุญำตให้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะก็ได้
4. กำรเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียนและสัมภำษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ำมนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ำไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถำนที่สอบก่อนเริ่มเวลำสอบไม่น้อยกว่ำ 30 นำที แต่จะเข้ำห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรประเมินฯ แล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตำมคำสั่งและคำแนะนำของกรรมกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุม
กำรประเมินฯโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้ำประเมินฯกับกรรมกำรตำมที่เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรประเมินฯกำหนดให้เท่ำนั้น
4.5 ผู้ เข้ ำ สอบที่ ไปถึ ง ห้ อ งสอบหลั ง จำกเวลำที่ ก ำหนดเริ่ ม สอบในตำรำงประเมิ น ฯ
ไปแล้ว 30 นำที จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสอบ
4.6 ผู้ ม ำสอบจะต้ อ งเข้ ำ รับ กำรประเมิ น ฯ ตำมต ำแหน่ งที่ ส มั ค ร และตำม วั น เวลำ
และสถำนที่ ที่กำหนดในตำรำงกำรประเมินฯ ผู้ที่เข้ำรับกำรประเมินฯ ผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ ตกและไม่มีสิทธิ
เข้ำรับกำรประเมินในตำแหน่งทีส่ มัครอีก
4.7 ผู้ ใดไม่ป ฏิบัติตำมระเบี ยบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินสมรรถนะนี้ห รือผู้ ใดทุ จริต
หรือพยำยำมทุจริตอำจไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและ
เลือกสรร อำจจะพิจำรณำสั่งงดกำรให้คะแนนก็ได้
4.8 ผู้ ใดไม่ ม ำภำยในก ำหนด วั น เวลำ และสถำนที่ ดั ง กล่ ำ ว ถื อ ว่ ำ สละสิ ท ธิ์ แ ละ
ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งนี้
จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ จะประกำศรำยชื่ อ และขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรในวั น ที่ 28
ธันวำคม 2563 ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์ สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอำนำจเจริญ , www.dpt.go.th
หั ว ข้ อ “ป ระกำศรั บ สมั ค รงำน ”, http//pvnweb.dpt.go.th/amnatcharoen และทำงเว็ บ ไซต์ จั ง หวั ด
อำนำจเจริญที่ www.amnatcharoen.go.th
ประกำศ ณ วันที่
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(นำยปรพล เจริญพงษ์)
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอำนำจเจริญ
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป

