ประกาศโรงเรียนวัดแมเฉย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเขารวมโครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
*********************
ดวยโรงเรียนวัดแมเฉย อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต 1 มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเขารวมโครงการครูผูทรงคุณคาแหง
แผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 1 อัตรา คาตอบแทน 17,000 บาท/คน/เดือน อาศัยความตามหนังสือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 ดวนที่สุด ที่ ศธ 04180/ว28 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563
ดังนั้น โรงเรียนวัดแมเฉย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเขารวมโครงการครู
ผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
1. ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือก
ลูกจางชั่วคราวจางเหมาบริการรายเดือน ตําแหนงครูผูสอนโครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
เพื่อจางเปนครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดแมเฉย ระยะเวลาจาง
มกราคม 2563 – มีนาคม 2563
- สาขาวิชาเอกปฐมวัย หรือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 เปน ขาราชการครูสายงานการสอนในสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เกษียณอายุราชการไปแลว
2.2 มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอนที่คุรุสภากําหนด
2.3 มีความรูความสามารถและประสบการณการสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
2.4 มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่สอน
2.5 ตองปฏิบัติงานไดเต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2.6 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.7 เป น ผู มีคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา 30 แหง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบีย บขา ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

2.8 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.9 ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบหรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.2549
2.10 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
2.11 ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะการกระทําผิดทางอาญา
เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองทางศีลธรรมอันดี
จนเปนที่รังเกียจของสังคม
2.12 ไมเปนผูถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือองคกร
ระหวางประเทศ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดดวยตนเองพรอมหลักฐาน
ณ โรงเรียนวัดแมเฉย ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแตวันที่ 9 - 14 มกราคม
2563 ไมเวนวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ จํานวน 1 ชุด
4.2 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จํานวน 1 ชุด
4.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
4.4 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
4.5 ใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกิน 1 เดือน ที่แสดงวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค
พ.ศ. 2549 จํานวน 1 ฉบับ
4.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไมหมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ผูสมัครตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ สําหรับตนฉบับทุกฉบับ
จะคืนใหทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตอง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครดวยตนเองใหถูกตอง
ครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์
ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับการเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ
และหากการตรวจสอบภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติที่กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ
โรงเรียนวัดแมเฉย จะไมพิจารณาจาง และจะเรียกรองสิทธิ์ภายหลังมิได

5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ใหถูกตองและครบถวน
5.2 ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย
ไวในใบสมัครและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน
5.3 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
6. การคัดเลือก
คัดเลือก โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาเอกที่ตองการ ประสบการณการสอนในสาขา
วิชาเอกที่สมัคร ประสบการณการสอนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานที่จะจัดจาง สุขภาพรางกายและสุขภาพจิต
โดยพิจารณาจากหลักฐานการรับสมัครเปนสําคัญ
7. การประกาศผูผานการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดแมเฉย ตําบลบานดาน
นาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ หรือทาง Facebook : โรงเรียนวัดแมเฉย
ลิงค https://www.facebook.com/maechoei.school
8. การจัดทําสัญญาจาง
โรงเรียนวัดแมเฉย ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จะเรียกตัวผูผานการ
คัดเลือกเพื่อทําสัญญาจางตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

( นายเอกวิทย นาคหอม )
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแมเฉย

ใบสมัครเขารวมโครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ปงบประมาณ 2563
โรงเรียนวัดแมเฉย อําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
………………………………………………………….
1. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
2. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
3. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................................................................
4. วุฒิที่ใชสมัคร....................................................................สาขาหรือวิชาเอก............................................
4.1 ความรูความสามารถพิเศษ...........................................................................................................
5. เกษียณอายุราชการเมื่อ ป พ.ศ. ................................จากโรงเรียน..........................................................
6. ที่อยูปจจุบัน...............................หมู.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................
7. ประสงคจะสมัครเขารวมโครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน ปงบประมาณ 2563 โรงเรียนวัดแมเฉย
ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร และขอความดังกลาว
ขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอความดังกลาวไมเปนความจริง หรือคุณสมบัติของขาพเจาไมครบถวน
ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส มัคร
(..................................................)
วันที่ ...............เดือน................................... พ.ศ.2563
สําหรับเจาหนาที่
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูส มัครจากเอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงแลว ปรากฏวา
( ) มีคณ
ุ สมบัติเขารวมโครงการได
( ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก (ระบุ)....................................................
(ลงชื่อ)............................................ผูตรวจคุณสมบัติ
(.............................................)
วันที่..................................................

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกเปนครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามประกาศโรงเรียนวัดแมเฉย ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
................................................................................
8 มกราคม 2563
ประกาศรับสมัคร
9-14 มกราคม 2563
รับสมัคร เวลา (09.00 – 15.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ)
14 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
15 มกราคม 2563
รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

