ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนัก ปลัดกระทรวงการอุด มศึก ษาวิท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิท ยาลัย ในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ และจ้างนัก ศึก ษา
บัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมใ น
ประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – ชุมพร ดำเนินโครงการดังกล่าวจำนวน 8 ตำบล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณา
การ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้าง
เหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ไปแล้วนั้น บัดนี้ยังมีตำแหน่งว่างซึ่ง
จำเป็นต้องเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเพิ่มเติม รอบที่ 1 ครั้งที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมในรอบที่ 1 ครั้งที่ 6 รายละเอียดดังนี้
1.1 ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ดังนี้
1) ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เปิดรับ ตำแหน่ง ประชาชน
ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1.1 ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
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3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(2) ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง
1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
2) เป็ น คนวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั ่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ เป็ น คนเสมื อ นไร้
ความสามารถหรือโรคที่ตอ้ งห้ามตามที่กฎ ก.พ. กำหนด
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลาย
7) เคยถู ก จำคุ ก โดยคำพิ พ ากษาถึ ง ที ่ ส ุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษสำหรั บ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
10) เป็นผู้เ คยกระทำการทุจริ ตในการสอบข้ าราชการหรือเข้าปฏิบ ัติ ง านใน
หน่วยงานของรัฐ
สำหรับ พระภิก ษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับ การคัดเลือกการจ้างงาน ตา ม
หนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
(3) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างงาน
1) ประชาชนทัว่ ไป เป็นประชาชนที่อยู่ในพืน้ ที่ หรือพืน้ ที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการ
จ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ จำนวนที่คัดเลือก 1 อัตรา ค่าจ้างงาน 9,000 บาทต่อเดือน
3. ลักษณะภาระหน้าที่ของงานที่ปฏิบัติ
1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย
แนวทางและงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนา
ตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)
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2) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า (COVID 19) และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา
การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของ
โรค(การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มการระบาดในพืน้ ที่) (ร่วมกับ ศบค.)
3) การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ (Digitalizing Government
Data) (ร่วมกับ กพร.)
4) การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/
อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ )และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การ
เพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ
5) การพัฒนาอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
4. ระยะเวลาการจ้างงาน
เริ่มจ้างตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง 31 มกราคม 2565
5. การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5.1 ผูท้ ี่สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานบริการ
วิชาการและวิจัย หรือ ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง ตำแหน่ง รองคณบดีมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – ชุมพรฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08 – 1025 – 4864
โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะเปิดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 2564 ใน
เวลาราชการ และปิดรับสมัครในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลาราชการ
5.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ในเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
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เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเ ฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอีย ดต่างๆ ใน
แบบฟอร์มการสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครหรือมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ พบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่
ประกาศหรือมหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผูน้ ั้น
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและผลจากการสอบสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์ และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด
7. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์
ผูม้ ีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้
• วันที่ 10 กุม ภาพันธ์ 2564 เริ่ม เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อ ง
สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ชั้น 2 อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีการสัมภาษณ์
8. เอกสารประกอบการสมัคร
8.1 ประชาชนทั่วไป
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวนหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิว้ ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้า
มี)
9. การประกาศผลผู้ท่ไี ด้รับการคัดเลือก
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ – ชุ ม พร จะประกาศผลผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การคั ด เลื อ ก ในวั น ที ่ 11
กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ที ่ เ ว็ ป ไซด์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ – ชุ ม พร https://chumphon.mju.ac.th/ ทั ้ ง นี ้
มหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำหนดการประกาศได้ตามความเหมาะสมของการดำเนินการ
/ เงื่อนไขการลงนาม...
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10.

เงื่อนไขการลงนามในสัญญา
การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –
ชุมพร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหาตามประกาศนี้
11.

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกเกินกว่าจำนวนที่กำหนดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะขึ้น
บัญชีผทู้ ี่ได้รับ
การคัดเลือกสำรอง หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะเรียกบุคคล
จากบัญชีรายชื่อลำดับสำรองมารายงานตัว
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย)
รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

