ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานโยธา
----------------------------------------ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเปน็ พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานโยธา ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และคําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่ ๒๗๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน และขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒. ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน ๔ ปี และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ ๔ ปี
และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจําทุกปีตามเงื่อนไขที่กําหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
ผู ้ส มั ค รต้องมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้ าม ตามข้อ ๘ ของระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน่ เฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ 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
/ (๗) ไม่เป็น...............

-2(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผ้ปู ระสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุพ รรณบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่ วไป บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพ รรณบุรี ถนนสุพ รรณบุ รี – ชัยนาท
ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๕๕๓-๕๓๘๕
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา หรือสําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร และ
ระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตําแหน่ง
ที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิด
รับสมัคร คือ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม 2561
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีทชี่ ื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผ้สู มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
๔.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในวันยื่นใบสมัคร จํานวน 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้ มีค ุณ สมบัต ิทั่ว ไป และคุณสมบัติเฉพาะสํา หรับ ตํา แหน่งตรงตามประกาศรับ สมัค รจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจังหวัดสุพรรณบุรี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบ
/ ๕. การประกาศ.......
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๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๘
กรกฎาคม 2561 ณ ที่ปิดประกาศ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนน
สุพรรณบุรี – ชัยนาท ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี และที่เว็บไซต์ www.dpt.go.th และจะ
ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่ สอบได้ กรณี ที่ได้คะแนนเท่ากั นให้ผู้ที่ ได้คะแนน
สมรรถนะ ความรู ้ค วามสามารถเฉพาะตํ า แหน่งมากกว่าเป็น ผู ้ที่ อยู ่ในอั น ดั บ ที่ สู ง กว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะ
ความ รู ้ค วาม สามารถเฉพ าะตํ า แห น ่งเท่า กั น ให ้ผู ้ที่ ได้ค ะแน น รวมสม รรถน ะที่ ๓ – ๕ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผ้ทู ี่ได้เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็น อันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด
๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๙. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
แนบท้ายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานโยธา
ลําดับที่
๑

ตําแหน่ง
พนักงานโยธา

กลุ่มงาน
เทคนิค

ค่าตอบแทน
(บาท)
13,800

อัตราว่าง
ที่จะจัดจ้าง
๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ทางช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา
และช่างสํารวจ

รายละเอียดขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
แนบท้ายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานโยธา
ลําดับที่
ตําแหน่ง
๑
พนักงานโยธา

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สํารวจเพื่อการก่อสร้าง สํารวจ และ
ทดสอบวัสดุทดสอบหาคุณสมบัติของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจ
ทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คํานวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสํารวจ และทดสอบทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้
การบํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงาน ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชา ออกสํารวจ เพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวม เพื่อนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต สํารวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผังเมืองรวม และเขตการ
ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
แนบท้ายประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานโยธา
-------------------------------------------------ผู้สมัครสอบตําแหน่งพนักงานโยธา ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน
สมรรถนะตามรายการ ดังนี้
ลําดับที่
สมรรถนะ
๑
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบความรูท้ ั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
ขอบข่ายที่จะให้ปฎิบัติความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอํานาจหน้าที่
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

บุคลิกภาพทัว่ ไปและทัศนคติ

4๐

สัมภาษณ์

คะแนนรวม

300

