
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบตหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต ๒ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพ ัฒนาและเสริมสร้างศ ักยภาพคน ผลผล ิตผ ู้จบการศ ึกษา 
ภาคบังคับ งบดำเนินงาน และเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และบริสุทธี้ 
ยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที,จะดำเนินการคัดเลือก 
ตำแหน่งยาม จำนวน ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการดัดเลือก
๒.๑ สัญชาติไทย 
๒.๒ อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
๒.๓ ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๒.๔ เพศขายและต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ทุพพลภาพ และไม่เคยต้องโทษใด  ๆ มาก่อน 
๒.๖ สามารถปฏิบัตงานได้ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
๒.๗ ปฏิบัต ิหน้าท ี่ด ูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเขตพืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ เวลา ๐๖.๐๐ -  ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน
๒.๘ ปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบการเข้า -  ออกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขลบุรี เขต ๒ ของบุคคล บริเวณประตูด้านหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา',ซล̂  เขต ๒ 
ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตังแต่เวลา ๐๖.๐๐ -  ๑๘.๐๐ น.

๒.๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน 

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้,ประสงค์จะสมัคร1ขอรับใบสมัครและยื่น'ใบสมัครด้วยตนเอง'ได้ที สำนักงาน 

เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๖ ตังแต่วันท ๖๐ มนาคม ๒๕๖๓ ถงวนท ๖๖ มนาคม ๒<£๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ ถง ๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ)



- ๒'

๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๓.๒.๑ ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว 

โดยถ่ายไวไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) จำนวน ๓ รูป
๓.๒.๒ บ ัตรป ระจาต ัวป ระข าขน  (ท ี่ย ังไม'หมดอาย ุ) พ ร ้อ ม ส ำเน าภ าพ ถ ่าย

จำนวน ๑ ฝ็บับ
๓.๒.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาระเปียนแสดงผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีซื่อผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๔ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๒.๖ หลักฐานอื่น  ๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ เข่น ใบสำคัญการสมรส 

ใบเปลี่ยนซื่อ -  สกุล เป็นต้น
๓.๓ การยื่นใบสมัคร

๓.๓.๑ ผ ู้สม ัครค ัดเล ือกจะต ้องย ื่นใบสม ัครค ัดเล ือกด ้วยตนเองและต ้องกรอก 
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง และลงลายมือซื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
รับสมัคร

๓.๓.๒ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน 
ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ในใบสมัคร

๔. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ้เข้ารับ 

การคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 
และทางเว็บไซต์ h ttp://w w w .chon2.go.th

๔. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จะดำเนินการคัดเล ือกโดยใช้ 

วิธีการสอบสัมภาษณ์
๖. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จะดำเนินการคัดเลือก ใบวันที่ 
๓๐ มีนาคม ๒๔๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ใด ้ร ับการคัดเล ือกจะต้องได้คะแนนไม่ตากว่าร ้อยละ ๔0 ของคะแนนเต็ม โดยจัด 

เรียงลำดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อน 
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

๘. การประกาศผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชี
สำนักงานเขตพื้นท ี่การศ ึกษาประถมศึกษาชลบุร ี เขต ๒ จะประกาศผลการคัดเล ือก 

ภายในว ันท ี่ ๓๑ ม ีนาคม ๒๔๖๓ ณ ส ำน ัก งาน เข ต พ ื้น ท ี่ก ารศ ึก ษ าป ระถ ม ศ ึก ษ าช ล บ ุร ี เขต ๒ 
ทางเว็บไซต์ h ttp ://w w w .chon2.go.th  จะขืนบ ัญชีผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ือกไว้ ๑ ปี น ับแต ่ว ันประกาศ 
ขึ้นบัญชี หรือมีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเดียวกัน ให้ถือว่าบัญชีนันเป็นอันยกเลิก

http://www.chon2.go.th
http://www.chon2.go.th
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๙. การจัดจ้าง
๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณและได้รับอนุนัติเงินงวดจากสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง

๙.๒ ผู้Iด้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องหาผู้คํ้าประกันด้วยบุคคล โดยให้ข้าราฃการ 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราขการทหาร ซึ่งยศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก 
เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป 'เป็นผู้คํ้าประกันด้วย

๙.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ 
หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างหรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณี 
โดยไมมัเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑$? เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓&
(นายเอกวัสส์ อุ่ษณีษ์พันธุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒



กาหนดการคดเลอก
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขลบุรี เขต ๒

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

รับสมัครคัดเลือก

ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธึ๋ 
สอบคัดเลือก 
ประกาศผลการคัดเลือก 
การจัดจ้าง

ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๓
วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณและได้รับอนุมีติเงินงวด
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


