
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านกันจาน 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

   ด้วย  โรงเรียนบ้านกันจาน  จะด าเนินการตามโครงการครู ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรรหาครูดี ครูเก่ง มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 

มีจิตวิญญาณความเป็นครู ท่ีเกษียณอายุราชการไปแล้ว และยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาท่ีจ าเป็นและขาดแคลนครูผู้สอน ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการ

ตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ

เป็นไปตามแนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีจ้างจากเงิน

งบประมาณ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครข้าราชการครู ผู้

เกษียณอายุราชการไปแล้ว เพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ช่วยปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านกันจาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   ๑. ต าแหน่ง วิชาเอกและหน่วยงานการศึกษาที่ปฏิบัติงาน 
    ๑.๑) ต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
  วิชาเอกดนตรี หรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

๑.๒) ปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกันจาน จ านวน ๑ อัตรา 
 

 ๒. อัตราค่าจ้าง ๑๗,๐๐๐ บาท / เดือน 
 

 ๓. ระยะเวลาการจ้าง เร่ิมต้ังแต่วันที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างโครงการนี้  
เดือนมกราคม –มีนาคม ๒๕๖๓ หลังจากนั้นให้เป็นไปตามท่ีได้รับแจ้งการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ๔. ลักษณะการจ้าง 
    โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

   ๕. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ๕.๑ เป็นข้าราชการครู สายงานการสอน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานท่ีเกษียณอายุราชการไปแล้ว 

     ๕.๒ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนท่ีคุรุสภาก าหนด 



    ๕.๓ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาดนตรี หรือ
ภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
รุ่นใหญ่ 
    ๕.๔ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีการสอน 
    ๕.๕ ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
   ๖. การรับสมัคร  
    ๖.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
     ผู้ท่ีประสงค์เข้าร่วมโครงการขอรับและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนบ้านกนัจาน 
ในระหว่างวนัท่ี ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
     ๖.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
     (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว 
ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 
     (๒) ปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา พร้อมส าเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 
     (๓) หากวุฒิการศึกษาท่ีจบไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัครให้แนบ
หนังสือรับรองการสอนวิชาเอกนั้น ๆ จากสถานศึกษาท่ีเคยปฏิบัติงานการสอน โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาลง
ช่ือรับรอง 
     (๔) บัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญ และทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา อย่าง
ละ ๑ ฉบับ 
     (๕) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนท่ีคุรุสภา
ออกให้และยังไม่หมดอายุ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
     (๖) ใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐบาล ออกให้ไม่เกิน  
๑ เดือน ซึ่งระบุไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จ านวน ๑ ฉบับ 
     (๗) ส าเนาสมุดประวัติ หรือส าเนา ก.พ. ๗ จ านวน ๑ ฉบับ 
     (๘) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียน-ช่ือ-นามสกุล 
พร้อมส าเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 
     ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือ
ก ากับไว้ด้วย 
 

   ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ 
    โรงเรียนบ้านกนัจาน จะประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติภายในวันท่ี  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ โรงเรียนบ้านกันจาน และทางเว็บไซต์ www.bankanjanschool.ac.th 
   ๘. การด าเนินการคัดเลือก 

    โรงเรียนบ้านกนัจาน จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และประเมิน

ประสบการณ์ ผลงานเดิมของผู้สมัคร ในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านกันจาน 



  ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
    พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ตามแนวทางการสรรหา 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

 

   ๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

    โรงเรียนบ้านกนัจาน จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านกันจาน และทางเว็บไซต์ www.bankanjanschool.ac.th 

   ๑๑. การจ้างและท าสัญญาจ้าง 

    โรงเรียนบ้านกนัจาน จะด าเนินการจ้างผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ให้ไปรายงานตัวเพื่อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ในวันศุกร ์ท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  

เวลา ๐๘.๓๐ น. 

   หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามท่ีก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสาร

โดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

        

      ( นายวีระพงศ์  ศรีอินทร์ ) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกันจาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
................................................................................................................................ 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑.๑ เป็นข้าราชการครู สายงานการสอน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน 
 ท่ีเกษียณอายุราชการไปแล้ว 
 ๑.๒ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
 ท่ีคุรุสภาก าหนด 
 ๑.๓ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
 ๑.๔ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
 ๑.๕ ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
๒. อัตราค่าตอบแทน : ๑๗,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 
๓. ระยะเวลาการจ้าง : เริ่มต้ังแต่วันท่ีได้รับการจัดสรรอัตราจ้างโครงการนี้ มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓ 
๔. ผู้รับมอบอ านาจการจ้าง : ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๕. ลักษณะการจ้าง : โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
    ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖. งบประมาณท่ีใช้ในการจ้าง : ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
๗. สถานศึกษาท่ีจ้าง/จ านวนอัตราท่ีจ้าง : ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษา 
    พิเศษพิจารณาจัดสรร 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านกันจาน ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓) 

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

  ประกาศรับสมัคร   ภายในวันท่ี ๑๔ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

  รับสมัครสอบคัดเลือก  วันท่ี ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓  

      (วันและเวลาราชการ) 

  ประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติ ภายในวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

  คัดเลือก(พิจารณาคุณสมบัติ) วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

 จ้างตามระเบียบพัสดุ  ในวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 


