
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  

รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)   
รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 5 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2563  เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  โดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ วให้
ประเทศ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยส่วนหน่ึงได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในการจ้างเหมาบัณฑิต
จบใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น
หน่วยบูรณาการโครงการ ร่วมพัฒนาพื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหา
และความต้องการของชุมชนโดยที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ 
ทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การทำงานบูรณา
การนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู ่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายช ัดเจน 
(Targeted Poverty Alleviation) 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
ชุมพร และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานสาธารณสุขภายในเขตจังหวัดชุมพร) ร่วมดำเนิน
โครงการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ    
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ  จำนวน  14  อัตรา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ 
เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) 
ในหน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร ตามเอกสารแนบท้ายบัญชี
รายชื่อประจำพื้นที่ดำเนินโครงการโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังน้ี 

(1)  คุณสมบัติทั่วไป 
1)  มีสัญชาติไทย 
2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(2)  ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง 

1)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 

/2) เป็นคนวิกล... 
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2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือโรคที่ต้องห้ามตามที่กฎ  ก.พ.  กำหนด 

3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย 
10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบข้าราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ 
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือ กรม

สารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 17 มีนาคม  2538 

(3)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1) บัณฑิตจบใหม่ เป ็นบัณฑิตที่สำเร ็จการศ ึกษาไม่ เก ิน 3 ปี  และมีความ รู้ 

ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของ
ภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่  

2) ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันของการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ตามที่ ก.พ.
กำหนด) 

2. ขอบเขตและลักษณะของงานท่ีจ้าง 
2.1 ขอบเขตและลักษณะของงาน 

1) จัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ เวชระเบียนผู้ป่วยรายบุคคล
(PHR), ข้อมูล Consent form, ข้อมูลการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เป็นต้น 

2) รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานและนำเสนองานให้
ผู้บริหาร  

3) ภารกิจอื ่นที ่ได้ร ับมอบหมายในส่วนที ่เก ี ่ยวกับการปฏิบ ัติงานฐานข้อม ูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4) ผู้รับจ้างจะต้องเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงทักษะด้าน Digitizing Literacy, English Competency, 
Financial Literacy, Social Literacy. 

 

  ทั้งน้ี ผู้ว่าจ้างจะนำผลการเข้ารับการพัฒนาทักษะมาประกอบการตรวจรับงานจ้างด้วย  

/2.2 เงื่อนไขทั่วไป... 
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2.2 เงื่อนไขทั่วไป 
2.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ว่าจ้าง 
2.2.2 ถ้าผู้รับจ้างมีความประสงค์จะยกเลิกการจ้าง 

1) ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ว่าจ้าง ไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่
ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควรและได้รับอนุญาตให้ยกเลิกการจ้างได้ 

2) ในแต่ละเดือน ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานต่อเนื่องเกิน 3 วัน ผู้ว่าจ้างจะทบทวน
การจ้างปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลง 

3) ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างข้อหน่ึงข้อใด และเป็นเหตุให้งานราชการ
เสียหาย      ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ที ่ได้รับมอบหมาย หรือ ผู้ควบคุม สามารถยกเลิกการจ้างได้ หรือ คิดค่าเสยีหายที่
เกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้างตามความเป็นจริง หรือ ตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ ผู้ควบคุมพิจารณา 

3. ระยะเวลาการจ้างงาน  
ต้ังแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2565 
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ราย

ตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)  จะเริ่มจ้างการ
จ้างปฏิบัติงานเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

4. อัตราค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
4.1 อัตราค่าจ้าง 
 อัตรา 15,000  บาท ต่อเดือน 
4.2 การจ่ายเงิน 

การจ่ายเงินค่าจ้างประจำเดือน กำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ งวดละหน่ึงเดือน ตามเดือนแห่งปี 
ปฏิทิน โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานที่รับจ้างตามข้อกำหนดในสัญญาและคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุได้
ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

5. การรับสมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5.1 ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่   

5.1.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  ตำบลละแม  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร  สมัครได้ที่          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์  ทองสง  ตำแหน่ง รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการ
วิชาการและวิจัย  งานบริการวิชาการและวิจัย ชั้น 2 อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์  หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 
1025 – 4864  จะเปิดการรับสมัคร ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2564  ในเวลาราชการ และปิดรับสมัครใน
วันท่ี 8 กุมภาพันธ์  2564  ในเวลาราชการ 

5.1.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ที่อยู่ 259 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา
อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร สมัครได้ที่นางจุฑามาศ รักทอง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  หมายเลข
โทรศัพ์ 0 – 7750 – 4618 จะเปิดการรับสมัคร ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2564  ในเวลาราชการ และปิด
รับสมัครในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์  2564  ในเวลาราชการ 

/5.2 การประกาศ... 
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     5.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ใน
วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564  ในเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร https://chumphon.mju.ac.th/ และกลุ่ม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ที่อยู่ 259 ถนนปรมินทรมรรคา   ตำบล
ท่าตะเภา อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 

เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มการ
สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ สมัครหรือ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ พบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่ประกาศหรือมหาวิทยาลัย
กำหนด ให้ถือว่าการรับสมัครคร้ังน้ีเป็นโมฆะสำหรับผู้น้ัน 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยการสอบสัมภาษณ์และผลจากการสอบ

สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์ ให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
 

7. วนั เวลา และสถานท่ีในการสอบสัมภาษณ์ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด ดังน้ี 
- วันท่ี  10  กุมภาพันธ์  2564  เร่ิมเวลา  13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อมะเดื่อ 

ช้ัน 5  อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 
-  

8. เอกสารประกอบการสมัคร 
8.1 บัณฑิตจบใหม่ 

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 3 ฉบับ 
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ 
3) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ 
4) หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาหรือใบปริญญาที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ 
5) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวนหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 

เดือน จำนวน 1 รูป 
6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 
7) สำเนาหลักฐานใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ (ถ้ามี) 
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9. การประกาศผลผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะประกาศผลผู้ที ่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 11  กุมภาพันธ์  

2564  ที่เว็ปไซด์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร https://chumphon.mju.ac.th/ และกลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ที่อยู่ 259 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง  
จังหวัดชุมพร 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำหนดการประกาศได้ตามความเหมาะสมของการ
ดำเนินการ 

 

10. เงื่อนไขการลงนามในสัญญา 
การจัดจ้างคร้ังน้ีจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในคร้ังดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การจัดหาตามประกาศน้ี 

11. การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกเกินกว่าจำนวนที่กำหนดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะขึ้นบัญชีผู้

ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะเรียกบุคคล
จากบัญชีรายชื่อลำดับสำรองมารายงานตัว ทั้งน้ี การเลือกผู้ได้ลำดับสำรองมารายงานตัว อาจพิจารณาข้ามตำบลก็
ได้หากมีความจำเป็นเกี่ยวกับพื้นที่การปฏิบัติงาน 

  ประกาศ ณ วันที่   1  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

 
(อาจารย์อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย) 

รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –ชุมพร 
ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
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บัญชีรายช่ือประจำพ้ืนท่ีดำเนินโครงการ   
เอกสารแนบท้ายประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมางานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)   รอบท่ี 1 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 5  

 
ลำดับ ประจำพื้นที่ จำนวนอัตรา หมายเหตุ 

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 6  
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร 1  
3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลังสวน 1  
4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว 1  
5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะ 1  
6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี 1  
7 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก 1  
8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ 1  
9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม 1  

 


