
                  

 
 

ประกาศสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
เรื�อง   การรับสมคัรบุคคลเพื�อคดัเลือกเป็นอตัราจา้งปฏิบติังานธุรการโรงเรียน 

ตามโครงการคืนครูให้นกัเรียน 

…………..………………. 

             ดว้ย  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีความประสงครั์บสมคัร 
บุคคล เพื�อคดัเลือกเป็นอตัราจา้งปฏิบติังานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูใหน้กัเรียน 

         อาศยั  อาํนาจตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  ด่วนมาก 
 ที� ศธ 04009/3876  ลงวนัที�  15  มีนาคม  2547  เรื�อง การบริหารงานบุคคล : ลูกจา้งชั�วคราว  และหนงัสือ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  ด่วนมาก ที� ศธ 04009/ ว 3210  ลงวนัที� 10  มิถุนายน  2553   
จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื�อคดัเลือกเป็นอตัราจา้งปฏิบติังานธุรการโรงเรียน  ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี�   

 1. ตาํแหน่งที�รับสมคัรคดัเลือก 
     1.1 ตาํแหน่ง อตัราจา้งปฏิบติังานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นกัเรียน 

จาํนวน  3  อตัรา  ตามรายละเอียดแนบทา้ยประกาศ 
          1.2 ใหผู้ส้มคัรระบุรายชื�อโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียนที�ประสงคจ์ะปฏิบติังาน เพื�อเป็นการ

สอบคดัเลือกตามบญัชีโรงเรียนและหรือกลุ่มโรงเรียน  โดยผูที้�มีลาํดบัที�ดีกวา่จะไดรั้บการคดัเลือกใหป้ฏิบติังาน
ในโรงเรียนและหรือกลุ่มโรงเรียนนั�น ๆ  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จะประกาศ
รายชื�อผูผ้า่นการคดัเลือกเป็น 2 บญัชี  คือ บญัชีรายชื�อโรงเรียนและหรือกลุ่มโรงเรียน กบับญัชีรวมของสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษา  เพื�อใชใ้นกรณีที�ผูผ้า่นการคดัเลือกลาํดบัก่อนไดส้ละสิทธิD หรือลาออกจะไดพ้ิจารณาเลือกผูอ้ยู่
ในบญัชีลาํดบัถดัไปใหป้ฏิบติังานต่อไป  ทั�งนี�   ให้เลือกจากบญัชีโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียนก่อน เมื�อไม่มีบญัชี
โรงเรียนและหรือกลุ่มโรงเรียนแลว้  จึงใชบ้ญัชีผูที้�ผา่นการคดัเลือกจากบญัชีรวมของสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษา ตามลาํดบัที�ต่อไป 

2. ขอบข่ายงานที�ปฏิบติั 
     2.1 งานธุรการ  งานสารบรรณ   จดัเก็บเอกสาร หลกัฐานทะเบียนและหนงัสือราชการต่าง ๆ 

รวมทั�งระบบ E-Office 
     2.2 งานพสัดุ จดัลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจดัเก็บ รักษาดูแล  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
     2.3 งานขอ้มูลสารสนเทศ  จดัระบบทะเบียน ระเบียนขอ้มูล  การสาํรวจและบนัทึกขอ้มูล 

การจดัทาํรายงานขอ้มูล  จดัส่งและรับขอ้มูลในระบบ ICT 
     2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื�อสารกบัหน่วยงานส่วนราชการอื�น ๆ ชุมชนและทอ้งถิ�น 

การใหบ้ริการแก่ประชาชนหรือผูม้าขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
      2.5 งานอื�นที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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3. อตัราจา้ง 
    จะจา้งเป็นอตัราจา้งปฏิบติังานธุรการโรงเรียน ตามวฒิุปริญญาตรี  อตัราจา้งเดือนละ 15,000  บาท 
4. คุณสมบติัของผูส้มคัรคดัเลือก 
    4.1วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา 
    4.2 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบติังานในหนา้ที� 
    4.3 เป็นผูมี้ความประพฤติดีและไม่มีประวติัการถูกดาํเนินคดีใด ๆ 
5.การสมคัรเขา้รับการคดัเลือก 
   ผูมี้คุณสมบติัตามประกาศนี�   ใหย้ื�นใบสมคัรดว้ยตนเองไดที้�กลุ่มบริหารงานบุคคล  สาํนกังานเขต

พื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ถนนไกรเพชร  อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี  ระหวา่ง  วนัที� 22 – 30  

มกราคม 2558  ในเวลาราชการ (เวน้วนัหยุดราชการ)  พร้อมดว้ยเอกสารประกอบการรับสมคัร  ดงันี�  

5.1ใบสมคัรตามแบบที�สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กาํหนด 
5.2 สาํเนาปริญญาบตัรหรือหลกัฐานที�แสดงวา่สาํเร็จการศึกษาซึ�งจะตอ้งไดรั้บอนุมติัปริญญา   

จากผูมี้อาํนาจไม่หลงัวนัเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ย   จาํนวน  1  ฉบบั 
5.3 สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)        จาํนวน  1  ฉบบั 
5.4 สาํเนาทะเบียนบา้น  จาํนวน  1  ฉบบั 
5.5 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน  1  ฉบบั 
5.6 ใบรับรองแพทย ์ ออกไม่เกิน  1 เดือน  จาํนวน  1  ฉบบั 
5.7 รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 1 นิ�ว ถ่ายไม่เกิน  6 เดือน   จาํนวน  3  รูป 
5.8 ใบรับรองการผา่นงาน (ถา้มี)    จาํนวน  1  ฉบบั 

ทั�งนี�      ใหน้าํเอกสารฉบบัจริงทุกฉบบัไปแสดงในวนัสมคัรดว้ย  และรับรองสาํเนาเอกสารที�ถ่าย 
ทุกฉบบั 

6.การประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิD เขา้รับการคดัเลือก 
   สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จะประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิD เขา้รับการ

คดัเลือกภายในวนัที� 5  มกราคม  2558  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  และทางเวบ็ไซด ์ http://www.ratchaburi1.org 

7.วธีิการคดัเลือก 
    คดัเลือกโดยการสอบขอ้เขียน  คะแนนเตม็  100 คะแนน  และสอบสัมภาษณ์  50 คะแนน (รวม

คะแนนเตม็ 150 คะแนน)   การสอบขอ้เขียน  ประกอบดว้ยสาระในเรื�องต่าง ๆ ดงันี�  
   -ความรู้ทั�วไป 
   -ความสามารถทางภาษาไทย 
   -ความสามารถในภาระงาน 
   -ความสามารถในการคิด 
   -ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 

/8. วนั เวลา และสถานที�... 
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8. วนั เวลา และสถานที�คดัเลือก 
     กาํหนดคดัเลือกในวนัที�  8  กุมภาพนัธ์  2558  ตามรายละเอียดดงันี�  
    -สอบขอ้เขียนและทดสอบการพิมพห์นงัสือราชการ   เวลา  09.00 น. - 12.00 น. 
    -สอบสัมภาษณ์   เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
สาํหรับสถานที�ในการคดัเลือกจะแจง้ใหท้ราบในวนัประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิD เขา้รับการคดัเลือก 
9. เกณฑก์ารตดัสินผูผ้า่นการคดัเลือก 
    การตดัสินผลการคดัเลือก ใหเ้รียงตามลาํดบัคะแนนที�สูงกวา่ตามลาํดบั  หากคะแนนเท่ากนัใหใ้ช้

ผลการสอบขอ้เขียนที�สูงกวา่ ไดล้าํดบัที�ดีกวา่ก่อนและหากยงัเท่ากนัอยูจึ่งใหจ้บัฉลาก 
10.การประกาศผลการคดัเลือก 
     สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จะประกาศรายชื�อผูไ้ดรั้บการคดัเลือก

ภายในวนัที�  12  กุมภาพนัธ์ 2558  ณ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และทางเวบ็ไซด ์
http://www.ratchaburi1.org 

11.การดาํเนินการจา้ง 
     จะดาํเนินการจา้งผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ตามระยะเวลาการจา้งในปีงบประมาณ 2558  ตั�งแต่วนัที� 16   

กุมภาพนัธ์ 2558  ถึงวนัที�  30 กนัยายน  2558 (และตามปีงบประมาณที�ไดรั้บอนุมติัจดัสรรอตัราจา้ง) 
   ทั�งนี�   หากตรวจสอบพบภายหลงัวา่มีคุณสมบติัไม่ตรงตามประกาศ  จะยกเลิกสัญญาจา้งทนัที  

โดยไม่มีสิทธิD เรียกร้องใด ๆทั�งสิ�น 
 

    ประกาศ      ณ     วนัที�  15  มกราคม    พ.ศ.  2558 
 
 
       

(นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ) 
รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน           

 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                                                                             
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 



 
 
 

กาํหนดการสอบคดัเลือกบุคคลเพื�อจา้งเป็นอตัราจา้ง 
ปฏิบติังานธุรการ 

 
วนัที�   13   – 20   มกราคม   2558   - ประกาศรับสมคัร ( ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั)  
วนัที�   22  -  30   มกราคม   2558  - รับสมคัร (วนัเวลาราชการ)       
วนัที�        5      กมุภาพนัธ์   2558 - ประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิD สอบ 
วนัที�       8         กมุภาพนัธ์  2558  - สอบขอ้เขียน ( 09.00 - 12.00 น.) 
วนัที�       8         กมุภาพนัธ์  2558  - สอบสมัภาษณ์ (13.00 น. เป็นตน้ไป) 
ภายในวนัที�   12  กมุภาพนัธ์  2558 - ประกาศผลการสอบคดัเลือก 
วนัที�       16      กมุภาพนัธ์  2558      - ทาํสญัญาจา้ง 
 
อตัราว่างที�สอบคดัเลอืก 

 

กลุ่มโรงเรียน  ที� 1   ( 01…) 

 
ร.ร.บา้นหนองบวั, ร.ร.บา้นบ่อตะคร้อ, ร.ร.วดัโคกพระเจริญ, ร.ร.วดัวมิลมรรคาราม ( อ.ปากท่อ) 

  

           กลุ่มโรงเรียน ที� 2  (02…) 

 
ร.ร.บา้นรางม่วง, ร.ร.บา้นหนองไผ,่ร.ร.บา้นหนองตาเนิด, ร.ร.บา้นพุแค (อ.จอมบึง) 

 

กลุ่มโรงเรียนที� 3  (03….) 

 
ร.ร.บา้นตะโกล่าง , ร.ร.สินแร่สยาม 



 

 

 
 

 

 


