
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านปางวุ้น 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
********************* 

ด้วยโรงเรียนบ้านปางวุ้น  อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1  มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 17,000 บาท/คน/เดือน อาศัยความตามหนังสือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04180/ว28  ลงวันที่ 6 มกราคม  2563   

ดังนั้น โรงเรียนบ้านปางวุ้น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ 
ครผูู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้  

  
1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก 

    ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
เพ่ือจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ระยะเวลาจ้าง     
มกราคม 2563 – มีนาคม 2563 

- สาขาวิชาเอกประถมศึกษา หรือ สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน   1  อัตรา 
 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1  เป็นข้าราชการครูสายงานการสอนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                            

ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว 
2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการ

สอนที่คุรุสภาก าหนด 
2.3 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร 
2.4 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่สอน 
2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
2.6  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



 

 
            2.8  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

  2.9  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ                     
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  
  2.10  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  2.11  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าผิดทางอาญา  
เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดี 
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  2.12  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ 

 
           3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

      ผู้ประสงคส์มัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดด้้วยตนเองพร้อมหลักฐาน  
ณ โรงเรียนบ้านปางวุ้น ต าบลผักขวง อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มกราคม 
2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

4.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ  จ านวน  1  ชุด 
4.2 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

  การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร   จ านวน  1  ชุด 
  4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 

4.4  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
4.5  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  

พ.ศ. 2549   จ านวน  1  ฉบับ 
4.6  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ   จ านวน  1  ฉบับ 

  4.7  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ  
  ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับ 

จะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 
และหากการตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ 
โรงเรียนบ้านปางวุ้น จะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้  



 

 
5.  การยื่นใบสมัคร 

5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ 
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 

            5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 
6.  การคัดเลือก 

คัดเลือก โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาเอกที่ต้องการ ประสบการณ์การสอนในสาขา
วิชาเอกท่ีสมัคร ประสบการณ์การสอนในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่จะจัดจ้าง สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต 
โดยพิจารณาจากหลักฐานการรับสมัครเป็นส าคัญ  

7.  การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 
ประกาศผลการคัดเลือก   ในวันที่  17  มกราคม   2563   ณ โรงเรียนบ้านปางวุ้น  ต าบลผักขวง 

อ าเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือทาง Facebook : โรงเรียนบ้านปางวุ้น   

ลิงค์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%3C-
R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc92P2GI2U6xgQt1
C2TPvV 
           
 8.  การจัดท าสัญญาจ้าง 

โรงเรียนบ้านปางวุ้น  ต าบลผักขวง  อ าเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์  จะเรียกตัวผู้ผ่าน          
การคัดเลือกเพ่ือท าสัญญาจ้างต่อไป   

  
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
                                                             (นายบญุเรือง ปาวะนา) 
              รักษาการในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางวุ้น 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc92P2GI2U6xgQt1C2TPvV
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc92P2GI2U6xgQt1C2TPvV
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008842063101&fref=search&__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARAqcos0VnZw4rD6m2Nt7OczdorS6Fn90TGrCTvESmFYYuX1BQoT3S4oHhmc92P2GI2U6xgQt1C2TPvV


 

 
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนบ้านปางวุ้น  อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

…………………………………………………………. 
 

1.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 
2.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ................................................. ............ 
3.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .................. ............ 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุวันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ.................................................................. 
4.    วุฒิที่ใช้สมัคร....................................................................สาขาหรือวิชาเอก..................... ....................... 
 4.1 ความรู้ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................  
5.    เกษียณอายุราชการเมื่อ ปี พ.ศ. ................................จากโรงเรียน.............................................. ............ 
6.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล......................................  
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
7.    ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนวัดแม่เฉย 
 
 ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และข้อความดังกล่าว
ข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง หรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน 
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
         (..................................................) 
      วันที่ ...............เดือน................................... พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครจากเอกสารหลักฐานที่น ามาแสดงแล้ว ปรากฏว่า 
   (   ) มีคุณสมบตัิเข้าร่วมโครงการได ้
   (   ) ขาดคุณสมบตัิ เนื่องจาก (ระบุ).................................................... 

(ลงช่ือ)............................................ผู้ตรวจคุณสมบตัิ 
      (.............................................) 
วันท่ี.................................................. 



 

 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตามประกาศโรงเรียนบ้านปางวุ้น  ลงวันที่  13  มกราคม  2563 

................................................................................ 
14   มกราคม  2563   ประกาศรับสมัคร   
13 - 7  มกราคม  2563   รับสมัคร เวลา (09.00 – 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
17  มกราคม  2563   ประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับการคัดเลือก 
20  มกราคม  2563   รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 

  
.............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


