ประกาศโรงเรียนวัดหนองมะคัง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครูผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
.................................................
ด้วยโรงเรียนวัดหนองมะคัง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครูผู้ท รงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน ปีง บประมาณ พ.ศ.2563 ปฏิบัติงานโรงเรียนวัดหนองมะคัง สัง กัด สำนัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 3 อาศั ย อำนาจตามคำสั่ ง สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ และหนังสือ สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่ สุด ที่ ศธ 04009/ ว 7686
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณจ่ายปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลาง
ก่อน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน
1.1 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
จำนวน 1 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทน
17,000 บาท/เดือน
1.3 ระยะเวลาการจ้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก ถึง 31 มีนาคม 2563
1.4 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. คุณสมบัติผู้มสี ิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เป็นข้าราชการครู สายงานการสอน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนที่ครุ ุสภากำหนด
2.3 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รบั สมัคร
2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัตหิ น้าที่สอน
2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. ขอบข่ายความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอนของโรงเรียนวัดหนองมะคัง รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียนวัดหนองมะคัง ตั้งแต่
วันที่ 14 – 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งทีร่ ับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มอี ำนาจอนุมัติก่อนวัน
เปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน
6 เดือน จำนวน 3 รูป
(3) บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชน
และออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
(6) ใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ทีค่ ุรุสภากำหนด
(7) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยน
ชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ใบสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผสู้ มัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง
และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูส้ มัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูล ในเอกสาร
โดยเป็นเท็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จะไม่พิจารณาจ้างตามประกาศ
ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิและประโยชน์ใด ๆ มิได้
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนวัดหนองมะคัง จะประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 21 มกราคม
2563 ณ โรงเรียนวัดหนองมะคัง
7. วิธีการคัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์

8. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 มกราคม 2563
สถานที่ดำเนินการคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดหนองมะคัง
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือก เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุด จากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนเท่ากัน
ให้ ผู้ให้ผสู้ มัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนอยู่ในลำดับดีกว่า
10. การสั่งจ้าง
10.1 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามลำดับที่ได้รับคัดเลือก
10.2 การจ้างเหมาบริการ ไม่มขี ้อผูกพันการบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ
10.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
ทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาจ้าง หรือเลิกจ้าง
แล้วแต่กรณีโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
10.4 การจ้างเหมาบริการ ผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ จะยึดถือประกาศ
รายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการการจ้างเหมาบริการ ให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่
ของผูส้ มัครคัดเลือกที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก
10.5 ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถไปรายงานตัวการจ้างเหมาบริการ ตามวัน เวลา
ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การการจ้างเหมาบริการ และจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับต่อไปรายงานตัวการจ้าง
เหมาบริการ โดยมีหนังสือเรียกตัวผูผ้ ่านการคัดเลือกตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563

(นายปัญญา แย้มเสมอ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมะคัง

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อทำการสอนที่โรงเรียนวัดหนองมะคัง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
.......................................................................
เลขประจำตัวผู้สมัคร..............................
ด้วยข้าพเจ้า ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)...........................................................................................................................
สัญชาติ................................................เชื้อชาติ............................................ศาสนา......................................................
2. เกิดวันที่..................เดือน..............................................พ.ศ. ......................อายุ......................ปี.....................เดือน
(นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย)
3. วุฒิการศึกษา......................................................อักษรย่อ......................วิชาเอก.....................................................
สำเร็จจากสถาบันการศึกษา..................................................เมื่อวันที่..............เดือน.....................พ.ศ.........................
จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....................
เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. .......................................ณ โรงเรียน................................................................................
ตำบล............................อำเภอ.................................จังหวัด................................สังกัด.................................................
4. สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขที.่ .................หมู่ท.ี่ ......ตรอก/ซอย..................................ถนน..........................................
ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์...................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (เบอร์บ้าน).........................................................เบอร์มอื ถือ..........................................................
5. ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับคัดเลือกตามโครงการครูผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โดยใช้คุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
ดังต่อไปนี้
เป็นข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรสุ ภากำหนด
มีประสบการณ์การสอนในวิชาเอกทีส่ มัคร มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าที่การสอน ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
6.1 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และได้เสนอเอกสารหลักฐาน
ฉบับจริงและสำเนา จำนวน 1 ชุด ซึ่งได้รบั รองความถูกต้องแล้ว มาพิจารณาตามรายการ ดังนี้
1) วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
3) บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
6) ใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัตกิ ารสอน ทีค่ ุรุสภากำหนด
7) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ

6.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อความ
ในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริงหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............
บันทึกของเจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร
( ) ผูส้ มัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามประกาศแล้ว
( ) มีปญ
ั หา เนื่องจาก...........................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าที่รบั สมัคร
(.....................................................................)
ตำแหน่ง.......................................................
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก....................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
(.....................................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
วันที่............เดือน...........................พ.ศ...............................

