ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------------ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานวางผังเมือง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนั ก งานราชการ เรื่ อ ง การก าหนดลั ก ษณะงาน และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะของกลุ่ ม งาน และการจั ด กรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหนง กลุมงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน และขอบข่ำยงำนที่จะปฏิบัติ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
๒. ระยะเวลำกำรจางและสิทธิประโยชน
ระยะเวลาการจางไมเกิ น คราวละ ๔ ป และอาจจะมี การตอระยะเวลาการจางไดอี กไม ่
เกินครั้งละ ๔ ป และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําทุกปตามเงื่อนไขที่กําหนด รวมทั้งจะได
รับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการลา การไดรับคาตอบแทนระหวางการลา คาตอบแทนการปฏิ บั ติงานนอกเวลา
ราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวาดวย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. คุ ณ สมบั ติ ทั่ วไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บต ำแหนงของผู มีสิท ธิ สมั ครเขำรั บกำร
เลือกสรร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ากวา ๑๘ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 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
/ (6) ไมเปน...............

-2(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมำยเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญ ญาจางจะตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย
๓.๒ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหนง
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
๔. กำรรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพ รรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท
ตาบลสนามชัย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 24
กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๕๕๓-๕๓๘๕
๔.๒ หลักฐำนที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดา ถายครั้งเดียวกัน ขนาด 1 นิ้ว
ถายไวไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา หรือสาเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน
ตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงกับตําแหนงที่สมัคร จานวนอย่างละ
๑ ฉบับ โดยจะตองสาเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 24
กันยายน 2562
(3) สาเนาทะเบียนบาน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จานวนอยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนำถูกตองและลงชื่อ
กำกับไวดวย
๔.๓ คำธรรมเนียมสอบ
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบในวันยื่นใบสมัคร จานวน 100 บาท เมื่อสมัครสอบแลว
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
/ ๔.๔ เงื่อนไข.......

-3๔.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวา
เปนผู มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอก รายละเอีย ดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู สมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนง
ที ่ส มั ค รสอบ อั น มี ผ ลท าใหผู ส มั ค รสอบไมมี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบตามประกาศรั บ สมั ค รดั งกลาว ใหถื อ วา
การรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจังหวัดสุพ รรณบุ รี จะไมคืนคา
ธรรมเนียมในการสอบ
๕. กำรประกำศรำยชื่อผูมีสิทธิเขำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่
ในกำรประเมินสมรรถนะ
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และประกาศ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ที่ปิดประกาศ สานักงานโยธาธิการ
และผั งเมื อ งจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี และที่ เว็ บ ไซต์ www.dpt.go.th หั ว ข้ อ “ประกาศรั บ สมั ค รงาน” หรื อ
http://pvnweb.dpt.go.th/suphanburi/
๖. หลักเกณฑและวิธีกำรเลือกสรร
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
๗. เกณฑกำรตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนการประเมินในแตละ
สมรรถนะไมต่ากวารอยละ ๖๐
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีที่ไดคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดคะแนน
สมรรถนะ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูที่อยูในอันดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนสมรรถนะ
ความรู ความสามารถเฉพาะตํ าแหนงเทากั น ใหผู ที่ไดคะแนนรวมสมรรถนะที่ ๓ – ๕ มากกวา เปนผู อยู ่ใน
ลําดับที่สูงกวา ถาไดเทากันอีกใหผูที่ไดเลขประจาตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
๘. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผูผำนกำรเลือกสรร
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานักงาน
โยธาธิ การและผั งเมื องจั งหวั ดสุ พ รรณบุ รี และทาง www.dpt.go.th หั วข้ อ “ประกาศรั บสมั ครงาน” หรื อ
http://pvnweb.dpt.go.th/suphanburi/ โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด
2 ปี นับแตวันขึ้นบัญชี
๙. กำรจัดทำสัญญำจางผูผำนกำรเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทาสัญญาจางตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

รำยละเอียดชื่อตำแหน่งที่รบั สมัคร กลุ่มงำน รำยละเอียดกำรจ้ำง และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
แนบท้ำยประกำศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่
กันยำยน พ.ศ. 2562
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
ลำดับ
ตำแหน่ง
ที่
๑ พนักงานวางผังเมือง

กลุ่มงำน
บริหารทั่วไป

ค่ำตอบแทน อัตรำว่ำง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(บำท)
ที่จะจัดจ้ำง
18,00๐.๑
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง
ทางการวางผัง เมือ ง ทางสถาปั ต ยกรรมผั ง เมื อ ง

ทางการวางผั งชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการ
วางแผนภาคและเมื อง ทางการวางแผนชุ มชนเมื อง
และสภาพแวดล้ อ ม หรื อ ทางการวางผั งเมื อ งและ
สภาพแวดล้อม

รำยละเอียดขอบข่ำยงำนทีจ่ ะให้ปฏิบัติ
แนบทำยประกำศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่
กันยำยน พ.ศ. ๒๕62
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงำนรำชกำรทั่วไป
ลำดับ
ตำแหน่ง
ที่
๑ พนักงานวางผังเมือง

ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกับการวางผั งเมื อง ศึ กษา พั ฒ นา จั ด ท าหลัก เกณฑ์ และ
กาหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้ นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
งานวางผั ง เมื อ ง ให้ ก ารศึ ก ษาอบรม ให้ ค าปรึ ก ษา ข้ อ คิ ด ข้ อ สั ง เกต
ข้อเสนอแนะ กากับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กาหนด
แนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทาเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑและวิธีกำรเลือกสรร
แนบทำยประกำศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ กันยำยน พ.ศ. 2562
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
-------------------------------------------------ผูสมัครสอบตาแหนงพนักงานวางผังเมือง ผูสมัครตองเขารับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามรายการ ดังนี้
ลาดับที่
สมรรถนะ
๑ ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาแหนง
ทดสอบความรู และกฎหมายด้านการวางและจั ดทาผังเมื อง
ในระดั บ ต่ า ง ๆ การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม ประชากร ระบบชุ ม ชนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการวางผังเมือง

คะแนนเต็ม
๑๐๐

วิธีการประเมิน
สัมภาษณ

๒

ความสามารถและทักษะในด้าน IT เพื่อการวางผังเมือง และการ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น Excel, SPSS, GIS, Autocad, Sketch up,
Google Maps, Google Earth ฯลฯ

๑๐๐

สัมภาษณ

๓

ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3๐

สัมภาษณ

4

ความสามารถที่จะทางานในหนาที่ หรือรับการอบรม
เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่

30

สัมภาษณ

5

บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

4๐

สัมภาษณ

คะแนนรวม

300

ใบสมัครเลขที่ …………………
ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 ปี

ใบสมัครพนักงำนรำชกำร
------------1. ขอมูลสวนตัว
ชื่อและนามสกุล
(นาย/นาง/นางสาว) ……………………………...........……………
ที่อยูที่ติดตอได้
....................................……………………………………..............
หมายเลขโทรศัพท …………………………….……............………
E-mail Address ……………………………………...........……….
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน …….....……..……………..
ออกใหที่อาเภอ/เขต ………....……….จังหวัด ………….......….
วันเดือนปที่ออกบัตร ……….…......… หมดอายุ……………..…

สมัครตาแหนง
……………….....................……………………………………………
วัน/เดือน/ปเกิด
อายุ
………………........…………... …….............…….………………
สถานที่เกิด
เชื้อชาติ
…………………………............ ……………..............……..…….
สถานภาพสมรส
สัญชาติ
………………...........….……… …………….…..........……………
การรับราชการทหาร
ศาสนา
……………………..........…….. ………………..........…………….
อาชีพปจจุบัน………………......................................…………………หมายเลขโทรศัพทที่ทางาน……………………………………..
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน………………….........................................………………………………………………………………....
2. ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม
ป พ.ศ.
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม

สถานศึกษา

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก

การฝกอบรม

3. ขอมูลการทางานและประสบการณทางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทาในชวง 3 ปหลัง)
ป พ.ศ.
ชื่อและที่อยู
ตาแหนงงานและ
เงินเดือน
สาเหตุที่ออกจากงาน
จาก
ถึง
ของหนวยงาน
หนาที่โดยยอ

-2โปรดระบุความสาเร็จของงานที่ทาผานมาในชวง 3 ปหลัง (ถามี)

โปรดใหความเห็นเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้น ๆ เปนประโยชนตองานที่สมัคร
ในครั้งนี้อยางไรบาง

4. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี )
1.
2.
3.
5. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลที่คุนเคยกับการทางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยา
ระบุชื่อบุคคลที่เปนญาติหรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล

ตาแหนงปจจุบัน

ที่ทางานปจจุบันและโทรศัพท

ระบุความสัมพันธกับทาน

1.
2.
3.
6. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวใน ขอ 8 แหงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547
ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จ
หรือไม่ตรงกับความจริง ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที
ลงชื่อ ……………………………................…………….…. ผูสมัคร
(………………………..................………………..…….)
ยื่นใบสมัครวันที่ …….... เดือน ……….......…… พ.ศ. ……..…

แบบคำร้องขอสมัครพนักงำนรำชกำร
เขียนที่ …………………………………………….…..
วันที่ …………... เดือน …………………….. พ.ศ. ………..
เรียน ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ดวยขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)
เปนผูสาเร็จการศึกษาระดับ
สาขา
โดยไดรับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
(ภายในวันปดรับสมัคร) มีความประสงคที่จะสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตาแหนง
ซึ่งรับสมัคร
จากผู ไ ดรั บ วุ ฒิ
พรอมนี้ ขาพเจาไดยื่น (หลักฐานการศึกษา)
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของขาพเจาที่ไดยื่นสมัครแลว ปรากฏวา
ก.พ. ยังมิไดรับรองคุณวุฒิของขาพเจา หรือคุณวุฒิดังกลาวไมตรงตามคุณวุฒิของตาแหนงที่ขาพเจาสมัครอันมีผล
ทาใหขาพเจาไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กลาวถึงขางตน ขาพเจาจะไมใชสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัคร ขาพเจาดวย
…….……………………..….………………
(……………………………...……………….)
ผูสมัคร

