ประกาศสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
______________________
ด้วยสานักงานปรมาณูเพื่อสันติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ สาหรับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการเรียกตัวเข้ารับการจัดจ้าง ในวันที่ทาสัญญา
จ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ของพนั ก งานราชการ ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

-23. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 สานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มกรำคม 2558 ในวัน
และเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 x 4 ซม. โดยถ่ายไม่
เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) ส ำเนำประกำศนี ย บั ต ร และส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึ ก ษำ หรื อ ใบแสดงผล
กำรศึกษำ (Transcript) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัครจำนวน
อย่ำงละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่
16 มกราคม 2558
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบสาคั ญ
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับ
ไว้ด้วย
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สาหรับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการเรียกตัวเข้ารับการจัดจ้างจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นในวันที่จะกาหนดด้วย
3.4 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในอัตรา 100 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัคร
สอบจะไม่จ่ายคืนให้
3.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลั กฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
และสานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้เ ข้ำ รับกำรประเมินควำมรู้ค วำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินภาค ก. และประกาศวัน เวลา
สถานที่ในการสอบ ภาค ก. ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ป้ายปิดประกาศ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 1
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และทาง www.oaep.go.th

-35. กำรประกำศวัน เวลำสอบ
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะดาเนินการสอบภาค ก. ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ภาค ข. ใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ทั้งนี้ จะกาหนดสถานที่สอบจะประกาศให้ทราบต่อไป
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดตาม

7. เกณฑ์กำรตัดสิน
- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
- การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ให้เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณี
ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ข.
เท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนสอบภาค ก. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดั บที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบภาค ก. ยังเท่ากันอยู่อีก
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
- การจัดจ้ างจะเรีย กรายงานตัวตามลาดับที่ของผู้ ผ่านการเลือกสรรที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ตามจานวน
ตาแหน่งว่างในครั้งแรกที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
8. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบตามเกณฑ์
การตัดสิน ณ ป้ายปิดประกาศ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 1 สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และทาง www.oaep.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกาหนด 2 ปีนับแต่วันประกาศ
ขึ้นบั ญชีรายชื่อผู้ผ่ านการเลื อกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี
9. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
การจัดจ้ างจะเรี ยกรายงานตัว ตามลาดับที่ของผู้ ผ่ านการเลือกสรรที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ตามจานวน
ตาแหน่งว่างในครั้งแรกที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้ องนาหลักฐานแสดงตนและใบรับรอง
แพทย์ตามข้อ 3.3 ไปดาเนินการทาสัญญาจ้างตามที่สานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะกาหนด
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)
เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ลงวันที่
ธันวาคม พ.ศ. 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มงาน
บริการ
อัตราว่าง
จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,280 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่จัดจ้างจนถึง 30 กันยายน 2558
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ เลขานุการ พณิชยการ
หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของส่วนราชการ บันทึกสถิติต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเก็บข้อมูล
ลงในแผ่นดิสเก็ต หรือซีดีรอม ช่วยนักวิชาการในการจัดทาแผน ประสานงาน การติดตามและประเมินผล รวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดทารายงานนาเสนอ งานธุรการของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติมอบหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
2.มีความรู้ สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
วิธีกำรประเมิน สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติจะกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
สานักงานฯ จะกาหนดวิธีประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัคร ดังนี้
1) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ภาค ก.) โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนน
เต็ม 100 คะแนน
จะประเมินความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของพนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และความรู้อื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
2) การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 100
คะแนน
จะประเมินเพื่อพิจ ารณาสมรรถนะ และความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่ ว นตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติและประสบการณ์ในการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการประเมิน และจาก
การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
ใช้เป็ นประโยชน์ ในการปฏิบั ติงานในหน้ าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสามารถ ท่ว งทีว าจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
---------------------------------------------

